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Directie en bestuur verslag.
Verslag van directie en bestuur van Christenen voor Israël over 2017
Inleiding
In 2017 was het precies vijftig jaar geleden dat heel Jeruzalem onder Israëlische
soevereiniteit kwam en dat ook het Bijbelse hartland, dat tot 1967 door Jordanië werd bezet,
in Israëlische handen kwam. 2017 was ook het jaar dat het precies honderd jaar geleden was
dat de Britse minister van Buitenlandse Zaken Lord Balfour een verklaring aan de Joden
uitbracht waarin hij te kennen gaf dat het Joodse volk recht had op een eigen land in het
Mandaatgebied van Engeland in het Midden-Oosten. Hij noemde dat een Joods nationaal
tehuis. De Volkerenbond (voorloper van de Verenigde Naties) bekrachtigde dat besluit in
1922. Het omvatte het gebied zowel ten oosten als ten westen van de rivier de Jordaan.
2017 was ook zeventig jaar nadat de Verenigde Naties het zogenoemde delingsplan in
stemming brachten, wat geleid heeft tot het uitroepen van de staat Israël in 1948 door de
eerste premier van Israël, Ben Goerion.
Zeventig jaar is een belangrijk jaar in de Bijbel. De profeet Daniel verootmoedigde zich
voor God en deed boete voor hemzelf en zijn volk omdat hij gelezen had bij de profeet
Jeremia dat de tijd dat God Zijn volk genadig wilde zijn, voltooid was. Het volk mocht toen
naar huis terugkeren en een gedeelte heeft dat ook gedaan.
Ook nu zien we dat een gedeelte van het volk teruggekeerd is naar het land. Een
meerderheid van de Joden (voor zover bekend) woont nu in Israël. Nog dagelijks keren er
Joden terug naar huis en Christenen voor Israël mocht het afgelopen jaar behulpzaam zijn
bij het thuisbrengen van 6.500 van hen. Uit Ethiopië, Oekraïne, Rusland, Zuid-Amerika en
ook India.
De roeping van Christenen voor Israël is om in deze tijd in de bres te staan voor het Joodse
volk en de Joodse staat. In 2017 mochten we dat doen met hulp van onze trouwe achterban,
die achter Israël staat; in Nederland met 60.000 en wereldwijd met meer dan 250.000
gezinnen. Het is een voorrecht om dat te mogen doen, en dan ook vanuit de nieuwe
behuizing in Nijkerk, waar we vele Israëlvrienden kunnen ontvangen en we de doelstelling
kunnen verwezenlijken om christenen te motiveren met hart, hoofd en handen achter Israël
te staan.
Op het bestuurlijke vlak trad mevrouw Heuvelman-Beelaerts van Blokland, bij het aflopen
van haar termijn af als bestuurslid. Ook de heer D.G. Schutte trad terug in verband met het
bereiken van de zeventigjarige leeftijd. We danken hen voor hun enorme, jarenlange inzet.
De heer W.A. van der Hoff werd op 1 juli 2017 vanuit het bestuur benoemd tot voorzitter
van de stichting.
Ook traden er drie nieuwe bestuursleden toe tot het bestuur, de heer F.A. de Lange, de heer
D. Vanderputte en ds. C.G. Kant.
Er blijft dan nog een vacature open staan binnen het bestuur, maar het bestuur hoopt daarin
te kunnen voorzien in de loop van 2018.
De organisatie Christenen voor Israël omvat heel veel activiteiten. Met het oog op de
beveiliging en bescherming van persoonsgegevens is er een werkgroep die zich bezighoudt
met deze zaken. De werkgroep stelt daarvoor protocollen op, die dan weer binnen staf en
bestuur worden besproken en geïmplementeerd.
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Activiteiten
1e pijler: verootmoediging en voorbede
Daarmee komen we gelijk bij de basis van ons werk: verootmoediging en voorbede. Dat is
de belangrijkste pijler van Christenen voor Israël. Bij alles wat er in en rondom Israël
gebeurt, horen we het in de eerste plaats te brengen voor de troon van de God van Israël. Hij
is soeverein in alles (Daniël 2:21): “Hij zet koningen af en stelt koningen en machthebbers
aan”. Met als uiteindelijk doel alles te doen meewerken aan de heerlijke toekomst, de
vernieuwing, de wedergeboorte van de ganse schepping onder Zijn heerlijk koningschap
van waarheid, gerechtigheid en vrede.
Elke tweede maand geven we een gebedskalender uit die we verzenden naar meer dan 2.500
e-mailadressen en 1.600 postadressen. Op de dag voor Grote Verzoendag hielden we in
Amersfoort een speciaal bezinningsconcert. We deden daarnaast oproepen tot gebed na
aanslagen of andere aanvallen op het Joodse volk. God is getrouw, die ook afgelopen jaar
op vele wijzen gebeden verhoord heeft en Zijn volk beschermd heeft. In het nieuwe gebouw
aan de Henri Nouwenstraat in Nijkerk hebben we een speciale gebedskamer voor Israël
ingericht. Individuele personen maar ook kleine groepen kunnen hiervan gebruik maken om
speciaal voor Israël te bidden. Wekelijks vinden hier ook bidstonden plaats voor Israël, we
denken aan de terugkeer van het Joodse volk naar het land en ook voor het werk van
Christenen van Israël en haar medewerkers in de verschillende landen wordt gebeden.
2e pijler: onderwijs
Een tweede belangrijke pijler van Christenen voor Israël is het geven van onderwijs. We
zijn dankbaar dat we daarvoor vele sprekers mogen inzetten, informatie doen uitgaan en
grote bijeenkomsten organiseren.
1. Spreekbeurten in het land
Meer dan vijftien verschillende sprekers verzorgden meer dan driehonderd spreekbeurten in
kerkelijke gemeentes: 215 avonden eigen sprekers, 17 avonden met sprekers uit Israël, 69
vrouwenbijeenkomsten.
2. Familiedagen
In het kader van vijftig jaar Jeruzalem één stad en het feit dat vijftig jaar geleden Judea en
Samaria bij Israël zijn gevoegd hielden we drie familiedagen waar we meer dan
tweeduizend mensen mochten verwelkomen.
3. Isreality weekend
Het speciaal voor jongeren van 18 tot 30 jaar georganiseerde weekend trok zestig jongeren
uit vele verschillende kerkelijke gemeenten. Het was een bijzonder weekend met bijzondere
mensen en sprekers.
4. Isreality jongeren dag
De Isreality jongeren dag in december 2017 werd door vijftig jongeren bezocht.
5. Samenzang
Meer dan zesduizend bezoekers bezochten één van de vijftien samenzangavonden in het
land. Samen met het Holland-Koor organiseerden we een aantal bijeenkomsten in het land
die door ruim duizend bezoekers zijn bezocht.
6. Israëlcursus
Bij de tien verschillende sprekers van de door ons georganiseerde Israëlcursus in Nijkerk
kwamen meer dan zevenhonderd geïnteresseerden. De sprekers kwamen zowel uit
Nederland als uit Israël.
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7. Scholen
De afdeling Educatie verzorgde 344 spreekbeurten en presentaties op scholen. Ter
ondersteuning van het werk op de scholen verspreiden we speciaal een blad voor kinderen
tot twaalf jaar. Dit verschijnt vier keer per jaar. De reguliere oplage is 3.500 stuks. Deze
worden gezonden naar de leden van de Tov!club en naar 490 scholen. Voor Israëlzondag,
dat valt op de eerste zondag van oktober, zijn ruim 12.000 exemplaren verspreid.
8. Zomertentoonstelling
De zomertentoonstelling Jubeljaar in Jeruzalem trok meer dan veertienduizend bezoekers
gedurende de maanden mei tot december 2017. De tentoonstelling loopt door in het nieuwe
pand tot eind maart 2018.
9. Chanoeka
Op 12 december vierden en organiseerden we samen met de Joodse bevolking uit Lelystad
en omgeving de ontsteking van de chanoekia in het centrum van Lelystad, in aanwezigheid
van burgemeester Adema en meer dan duizend christenen uit het hele land.
10. Excursies
Onder deskundige leiding van onze medewerkers vonden er acht excursies plaats naar
belangrijke plaatsen in Nederland waar veel Joden gewoond hebben tot aan de Tweede
Wereldoorlog.
11. Themadagen en provinciedagen
In het nieuwe Israëlcentrum in Nijkerk ontvingen we op twaalf provinciedagen meer dan
2.100 bezoekers. Op de advent bijeenkomst en andere themadagen mochten we ook 1.500
bezoekers ontvangen.
12. Beurzen
Christenen voor Israël was aanwezig op vier beurzen: Familiedagen Gorinchem, 50+beurs,
Opwekking, Nederland Zingt Dag.
13. Reizen naar Israël en Oekraïne
In 2017 werd er niet een speciale reis voor predikanten georganiseerd. Wel mochten we
zestig studenten van de Driestar uit Gouda in Israël begeleiden. Ook organiseerden we zes
solidariteitsreizen en twee gemeentereizen naar Israël met in totaal 204 deelnemers. Met de
inspirerende Isreality werkreis in de zomer van 2017 gingen veertig jongeren mee. Er
vonden zeven speciale werkreizen naar Oekraïne plaats met 108 deelnemers. Deze laatste
reizen zijn bedoeld om donateurs en anderen kennis te laten nemen met ons werk en de
situatie in Oekraïne en daadwerkelijk mee te helpen bij het inpakken en verdelen van
voedselpakketten.
14. (Sociale) media
De website christenenvoorisrael.nl is ook in het afgelopen jaar door meer dan een half
miljoen unieke bezoekers bezocht.
De krant Israël Aktueel werd, in een oplage van 65.000 kranten, verspreid in tien
maandelijkse edities. De krant van oktober verscheen in een oplage van 130.000 waarvan er
70.000 verspreid werden in iets minder dan duizend kerkelijke gemeenten.
In april 2017 vond de publicatie plaats van een speciale glossy Jeruzalem. Er werden
20.000 exemplaren gedrukt en deze zijn ter beschikking gesteld aan trouwe Israëlvrienden
en ook in de christelijke boekhandel verkocht.
Er zijn zo’n 250.000 nieuwsbrieven verstuurd.
Voor tieners en jongvolwassenen brachten we in een oplage van 16.000 exemplaren het
Isreality-magazine uit.
Het magazine Israël en de Kerk, speciaal bestemd voor predikanten en voorgangers, is in
vier edities, met een totale oplage van 3.300 exemplaren per nummer, verspreid.
Het blad Profetisch Perspectief kwam vier keer uit in een totale oplage van 2.200 per
nummer.
De Nederlandse editie van het blad Israel Today van Aviel Schneider is elf keer verspreid,
oplage 5.000 per uitgave.
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15. Holocaustherdenking
Naast alle informatievoorziening waar het speerpunt ligt op Gods trouw aan Israël mochten
we ook in januari 2017 een Holocaustherdenking organiseren. Daarbij waren vierhonderd
mensen aanwezig. De herdenking was ook – zoals vele van onze bijeenkomsten – via
livestream te volgen.
3e pijler: hulpverlening
De derde pijler van Christenen voor Israël is de hulpverlening bij de terugkeer van het
Joodse volk, humanitaire projecten in het land Israël en acties voor solidariteit:
1. Alija
We hielpen bij de terugkeer (metterdaad of financiering) van:
6.000 Joden uit Oekraïne.
120 Joden uit Frankrijk.
250 Joden uit India.
5.000 Joden uit de andere landen uit de voormalige Sovjet-Unie.
De eerste opvang in Israël van 600 immigranten, in het project First Home in the
Homeland en bij verschillende andere integratieprojecten.
We organiseerden samen met het Joods Agentschap 32 alija-seminars waarvan 20 in
Oekraïne en 12 in Rusland.
2. Hulp arme gezinnen
We gaven hulp aan de armen:
- 85.000 maaltijden via Hineni in Jeruzalem.
4.800 pakketten voor de feesten voor arme gezinnen.
600 voedselbonnen voor aankopen in supermarkten.
- 20.000 voedselpakketten in Oekraïne.
2.500 maaltijden in Joodse weeshuizen in Oekraïne.
500 ondersteuningspakketten in Bethlehem.
- 30.000 maaltijden voor de minderbedeelden in Jaffa via het Jaffa Instituut.
3. Holocaustoverlevenden
We financierden en waren daadwerkelijk betrokken bij:
- 80 Holocaustoverlevenden in Oekraïne met directe financiële en praktische maandelijkse hulp.
- vijf monumenten ter nagedachtenis aan de Holocaust in Oekraïne.
- 150.000 euro directe hulp aan Holocaustoverlevenden in Israël.
4. Kinderen van Israël
We financierden:
- voor vierhonderd scholieren hun bijdrage aan het internaat van het Jaffa Instituut in
Beth Shemesh.
- tweehonderd dagelijkse onderwijsprogramma’s in het Educational Centre in
Savyon.
- opvang en werk voor Ethiopische meisjes (stichting Eden) die aan lager wal zijn
geraakt en directe een-op-een hulp voor het maatjesproject van Yediddim. Beiden
mogelijk gemaakt door het Ondernemersplatform van Christenen voor Israël.
- samen met Collectieve Israël Actie (Keren Hayesod) een extra verdieping bij het
centrum van Aleh in Jeruzalem. Aleh geeft meervoudige zorg aan meervoudig
gehandicapte kinderen. Door dit project dat we speciaal geïnitieerd hadden voor de
vijftigjarige hereniging van Jeruzalem kan Aleh 24 extra kinderen zorg geven.
- in Ben Yakir in het zuiden van Israël mochten we bijdragen voor tieners in de knel.
Onze bijdrage bestond uit de inrichting van een nieuwe unit en de aanschaf van een
schaapskudde. In Ben Yakir kunnen jonge tieners die zijn vastgelopen in een
gelovige omgeving hun leven opnieuw op de rails zetten.
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5. Solidair met Israël
Solidair met Israël door:
- het verdelen van honderdduizend tulpenbollen met kaartjes van gevers als blijk van
solidariteit en aanmoediging tot correspondentie met Nederlandse gevers.
- zestig jonge vrijwilligers die in de zomer actief arme gezinnen in Jeruzalem
hielpen.
- meer dan 150 Nederlandse vrijwilligers die werkten bij de verschillende projecten,
die Christenen voor Israël ondersteunt.
- actief bestrijden in woord en daad tegen anti-Israëlactiviteiten zoals BDS (boycot,
desinvesteringen, sancties) van regeringen en ngo’s.

Organisatie en medewerkers
Vrijwilligers en personeel
Stichting Christenen voor Israël werkt - waar mogelijk - samen met vrijwilligers. Dat
betekent in de praktijk dat op elke afdeling naast vaste krachten ook vrijwilligers werken in
het Israëlcentrum in Nijkerk. In het Israëlcentrum werken wekelijks meer dan vijftig
vrijwilligers. Dat is exclusief de tien vrijwilligers die als bestuurslid en/of toezichthoudende
commissie van de stichting onbetaalde werkzaamheden verrichten.
Ook in 2017 is gebruik gemaakt van een vrijwilligershandboek: een personeelscode voor
vrijwilligers. Naast de vrijwilligers, werkzaam in het Israëlcentrum, beschikt Christenen
voor Israël over honderden vrijwilligers in het land, die op verzoek hand- en spandiensten
verlenen. Deze mensen worden met name ingezet bij grote evenementen, tournees, lezingen
in de provincie etcetera. De vrijwilligers bij Christenen voor Israël ontvangen voor hun
werkzaamheden geen geldelijke vergoeding. In enkele gevallen wordt de fiscaal toegestane
vrijwilligersvergoeding gegeven.
Taken directie
De directie is belast met de uitvoering van het beleid, zoals dat is vastgesteld door het
bestuur. De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in een directiestatuut. Minimaal
eenmaal per jaar vindt er een evaluatie plaats met de voorzitter van het bestuur of het
bestuur als geheel. Deze functioneringsgesprekken worden schriftelijk vastgelegd. De
directie woont de maandelijkse bestuursvergaderingen bij en heeft wekelijks overleg met de
voorzitter van het bestuur.
De beloning van de directie vindt plaats binnen de daarvoor geldende maatstaven van de
Vereniging Fondsenwervende Instellingen. Deze beloning is in de jaarrekening opgenomen.
Samenstelling directie Stichting Christenen voor Israël per 31 december 2017:
R.F.G. van Oordt, directeur.
Taken bestuur
Het bestuur zet de taken uit van de stichting, die vervolgens door de directie en staf worden
uitgevoerd. Hiertoe stelt het jaarlijks een taakstellende begroting op. Ontwikkelingen
gedurende het jaar worden door de directie ingebracht en zo nodig wordt het budget
aangepast aan de veranderde situatie.
Over nieuwe aanvragen voor ondersteuning en over nieuwe initiatieven als het gaat over
voorlichting en dergelijke, beslist het bestuur. Het bestuur houdt – via de directeur –
toezicht op de uitvoerende werkzaamheden.
Toezichthoudende commissie
De toezichthoudende commissie bestaat uit twee bestuursleden en één extern lid en wordt
door het bestuur van de stichting voor vier jaar benoemd. Voor deze commissie is een

7

Stichting Christenen voor Israël
Jaarverslag 2017

reglement opgesteld. Zij heeft als taak om te beoordelen of besluiten van het bestuur in
overeenstemming zijn met de doelstellingen van de stichting. De leden ontvangen geen
vergoeding voor hun werkzaamheden.
Samenstelling toezichthoudende commissie per 31 december 2017: J. van Dijk, R. Fluit, J.
van der Ham.

Plannen voor 2018 en volgende jaren
De afgelopen jaren hebben we mogen zien dat het werk van Christenen voor Israël zowel in
Nederland als in vele andere landen enorm is gegroeid. We mogen met eigen ogen zien dat
God Zijn volk met heel Zijn hart en heel Zijn ziel plant in het land, zoals de profeet Jeremia
al mocht zien ongeveer zeshonderd jaar voor onze jaartelling.
Het is een groot wonder dat we in deze tijd mogen leven dat het volk Israël na tweeduizend
jaar wordt thuisgehaald. Het is ook een bijzonder voorrecht dat christenen worden
ingeschakeld om daar bij te mogen helpen.
We zien het antisemitisme in Europa, waaronder bijvoorbeeld ook in de Oekraïne, enorm
toenemen. Dit leidt en zal leiden tot het wegtrekken van het Joodse volk uit Europa. Het is
alsof er een zegen wordt weggenomen, en dat door onze eigen schuld. Na tweeduizend jaar
van antisemitisme en christelijke Jodenhaat is de maat vol. En gelukkig heeft het Joodse
volk na tweeduizend jaar verstrooiing nu een eigen land om te wonen. Dat betekent dat we
ons erop voorbereiden om in tijden van druk het Joodse volk te helpen om alija naar Israël
te maken.
Daarnaast blijft het nodig om onderwijs te geven vanuit Gods woord over de plaats van
Israël in Gods heilsplan. We mogen weten dat de terugkeer van het Joodse volk naar Zijn
land ook de apotheose is van de komst van de Koning en Zijn Koninkrijk.
2018 zal staan in het teken van zeventig jaar Israël. Daar zijn zowel onze projecten als
activiteiten en onderwijs op gericht. Het wonder dat Theodor Herzl in 1897 voorzag en in
1948 bekrachtigd mocht worden met het uitroepen door Ben Goerion van de staat Israël ligt
precies zeventig jaar achter ons. Het land is verder opgebouwd en de vruchteloosheid en
vergetelheid die Mark Twain in 1867 aantrof is er niet meer, het land is veranderd in een
vruchtbare oase met gezegende mensen.
In 2018 zullen we een tiental bijeenkomsten beleggen die speciaal in het teken staan van
zeventig jaar Israël. Daarnaast zal in de Knesset in Israël in oktober 2018 een speciaal
cadeau worden overhandigd aan de Knesset-voorzitter in aanwezigheid van zeventig Joden
die net naar het land zijn teruggekeerd.
De komende jaren zal ook in het teken staan van scholing en onderwijs. We hopen dat in
elke kerk en gemeente een biddende groep christenen het voor Israël wil opnemen. De
liefdeloosheid neemt in onze maatschappij steeds meer toe doordat het eigen ‘ik’ steeds
meer centraal staat. Velen zijn meer begaan met zichzelf en hun eigen geluk dan met dat
van de ander. Dat leidt ook tot onverschilligheid ten opzichte van het Joodse volk en dat
heeft in het verleden geleid tot een lethargie ten aanzien van wat er plaatsvond in de jaren
van de Holocaust. En is dit nu juist niet waar de Heere in Zijn woord voor waarschuwt in
Zijn brief aan Laodicea? “Was je maar koud of heet, maar juist omdat je lauw bent zal Ik je
uit mijn mond spuwen”.
Ook zullen we ons inzetten om veel mensen naar Israël te brengen om met eigen ogen het
wonder van Israël te mogen aanschouwen. Zodat ze er van kunnen getuigen wat God in
onze dagen doet.
We mogen dankbaar zijn met de vele gaven voor de onderwijsprogramma’s en ook de
projecten. Hoofd, hart en handen zullen ook in de toekomst blijven gelden.
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Hoofd: onderwijs, zodat men begrijpt wat de plaats van Israël is in de heilsgeschiedenis.
Hart: opdat men bewogen is en aangeraakt wordt en mededogen krijgt.
Handen: dat de christen praktisch immaterieel (gebed) en materieel (daad) bijdraagt aan het
welzijn van Israël.
Daar hebben we mooie mogelijkheden in Nijkerk voor gekregen. Niet in de laatste plaats
met het huren van het prachtige Israëlcentrum. Dat biedt heel veel mogelijkheden om
kerken, groepen en schoolklassen te ontvangen.
Dat zo dit werk tot troost mag zijn van Israël en tot zegen van de gemeente van de Heere
Jezus. Jesaja 40 zegt: ‘Troost, troost mijn volk zegt de Heere, spreek tot het hart van
Jeruzalem’.
Onzekerheden en uitdagingen.
Christenen voor Israël gaat in al haar werkzaamheden uit van de Heilige Schrift, de Bijbel.
Het betrouwbare woord van God. We zien dat in onze samenleving steeds minder mensen
de Bijbel serieus nemen. Dan gaat het ook over de beloften die God gegeven heeft aan Zijn
volk Israël.
Daarnaast zien we een toenemende secularisatie, het eigen ik staat steeds meer centraal. Dat
heeft natuurlijk zijn wisselwerking ook ten aanzien van Israël. Waarom zou ik wat voor
Israël doen?
Daarnaast zien we in onze samenleving dat de sympathie voor Israël afneemt. Dit heeft niet
in de laatste plaats als oorzaak dat Israël in de ogen van de media geen goed kan doen.
Natuurlijk heeft dat ook direct en indirect gevolgen op de inkomsten van christenen voor
Israël. Onlangs was er een journalist van een bekende christelijke krant die het presteerde
om Israël met Lamech te vergelijken in haar gedrag. N.B. de meest gewelddadige persoon
in de Bijbel. Zo zien we dat Israël ook in christelijke kring steeds meer gedemoniseerd
wordt.
Wat de gevolgen zijn van zulke berichtgeving en de individualisering in onze samenleving
op de inkomsten en het werk van christenen voor Israël is moeilijk in te schatten. Feit blijft
dat de achterban van christenen voor Israël nog steeds groeit en er ook, afgezien van een
lichte daling van de inkomsten in het afgelopen jaar, de inkomsten van jaar tot jaar
toenemen.
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Verslag van directie en bestuur van Christians for Israel International over
2017
Doelstellingen
Christians for Israel International (C4I) is actief in meer dan veertig landen wereldwijd. In
deze landen is er een lokale afdeling, werkgroep of partnerorganisatie, waarmee men
samenwerkt aan de volgende missie:
• Christenen onderwijzen over Gods plannen met Israël, de gemeente en de volkeren;
• Israël en het Joodse volk troosten en ondersteunen door gebed, in woord en in daad.
Stichting Christians for Israel International is in 1998 opgericht in Nederland en is
verantwoordelijk voor het coördineren en het ontwikkelen van het internationale netwerk.
Daarnaast wordt er praktische ondersteuning geboden aan de afdelingen. De lokale
afdelingen worden door C4I in samenwerking met regionale coördinatoren aangestuurd.
Met de lokale afdelingen gaat men Affiliation Agreements aan. Door deze overeenkomst
onderschrijven de afdelingen de missie, visie en kernwaarden en verplichten zij zich om een
percentage van hun algemene inkomsten af te staan aan Christians for Israel International.

Activiteiten
Ds. Willem J.J. Glashouwer (president) sprak in 2017 in kerken en op conferenties in de
volgende landen: België, Brazilië, Cambodja, Italië, Israël, Nederland, Roemenië, Rusland,
Thailand, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.
Andrew Tucker (algemeen directeur) bracht in 2017 werkbezoeken aan afdelingen in
Australië, Israël, Italië, Nieuw-Zeeland, Singapore, het Verenigd Koninkrijk en de
Verenigde Staten.
Er werd een Israëlkrant uitgegeven in verschillende talen (Engels, Duits, Nederlands) in:
Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Australië, Nieuw-Zeeland,
Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De krant werd in 2017 wereldwijd op
ongeveer honderdduizend adressen bezorgd.

Hoogtepunten 2017
-

-

-

-

In maart 2017 vond het tweejaarlijkse forum plaats in Jeruzalem. Meer dan 80
vertegenwoordigers van C4I uit 35 landen waren aanwezig. Het was een tijd van
ontmoeting, bemoediging en onderwijs. Het thema was ‘Jeruzalem.’
Een kleine delegatie werd door de Israëlische president Reuven Rivlin ontvangen.
Tijdens deze ontmoeting werd een ‘Jerusalem Declaration’ overhandigd aan de
president.
In april 2017 vond de vierde Asia Pacific-trainingsconferentie plaats in Cambodja.
Regionaal coördinator Wilson Ng organiseerde de conferentie voor tachtig
deelnemers vanuit verschillende kerkelijke achtergronden en uit verschillende
landen in regio. Onderwijs werd gegeven door onder andere ds. Glashouwer, maar
ook door C4I-trainers uit de regio.
In april 2017 werd er een internationale studiereis naar Auschwitz gemaakt. Deze
vond plaats tijdens de jaarlijkse Mars van de Levenden.
Studiereizen naar Israël vanuit diverse landen, waaronder een internationale
Isreality-jongerenreis in juli 2017.
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-

-

-

-

In oktober 2017 vond er een Christian Media Summit plaats in Israël, georganiseerd
door het ministerie van Buitenlandse Zaken van Israël. Deelnemers kwamen vanuit
veertig landen, waaronder een aantal mediaspecialisten van C4I.
In november 2017 organiseerde C4I Nieuw-Zeeland het eerste South Pacific Forum
in Auckland. Vertegenwoordigers uit Fiji, Tonga, Samoa, Cook Islands en Niue
kwamen bijeen voor drie trainingsdagen.
Uitgave van de boeken van ds. Glashouwer Why Israel?, Why Jerusalem? en Why
End Times? in vele talen. Van Why Jerusalem? is nu een dvd en studiegids
beschikbaar.
Uitgave van een Engelstalig magazine ter gelegenheid van vijftig jaar een herenigd
Jeruzalem.

Verklaring besteding middelen
Stichting Christenen voor Israël Nederland
Het bestuur verklaart dat alle middelen in het verslagjaar zijn besteed in het belang van de
doelstellingen.
Nijkerk, 20 juni 2018
Statutaire naam
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Omschrijving doelstelling

Stichting Christenen voor Israël Nederland
Nijkerk
Stichting
De stichting heeft als doel christenen op te wekken tot
solidariteit met en inzet voor Israël. Dit bereikt zij door het
geven van informatie en door het verlenen van hulp.
De stichting oefent haar werkzaamheden uit mede in het verband
dat wordt gevormd met de te Nijkerk gevestigde Stichting
Christians for Israel International.

Het bestuur bestaat uit negen personen, die voor een periode van vier jaar worden benoemd.
De benoeming vindt plaats door de zittende bestuursleden.
Alle leden van het bestuur, de directie en de toezichthoudende commissie, hebben geen
relevante nevenfuncties.
Samenstelling bestuur Stichting Christenen voor Israël per 31 december 2017:
W.A. van der Hoff, voorzitter, J. van Dijk, secretaris, R. Fluit, penningmeester,
Ds. B. Haverkamp, bestuurslid, Ds. G. Krol, bestuurslid, Dr. ir. L. Meijer, bestuurslid,
F.A. de Lange, bestuurslid, Ds. C.G. Kant, bestuurslid, D. Vanderputte, bestuurslid
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Stichting Christians for Israel International
Het bestuur verklaart dat alle middelen in het verslagjaar zijn besteed in het belang van de
doelstellingen.
Nijkerk, 20 juni 2018
Statutaire naam
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Omschrijving doelstelling

Stichting Christians for Israel International
Nijkerk
Stichting
De stichting is opgericht en zal uitsluitend werkzaam zijn voor:
Charitatieve en onderwijsdoeleinden, daarbij inbegrepen, maar
niet beperkt tot het verstrekken van financiële hulp ten behoeve
van Joodse immigratie naar Israël en het ondersteunen van Joden
in Israël;
Het onderwijs aan individuele christenen en kerken met
betrekking tot de Bijbelse beloften aan het Joodse volk en aan de
onafhankelijke Joodse natie in Israël;
Het verstrekken van financiële hulp aan overig charitatief werk
in Israël.
De middelen van de stichting mogen slechts voor genoemde
doelen worden aangewend en bij opheffing van de stichting
moeten alle overblijvende middelen verdeeld worden uitsluitend
ten behoeve van de genoemde doelen.

Het bestuur bestaat uit zes personen, die voor een periode van vier jaar worden benoemd.
Alle leden van het bestuur en de directie hebben geen relevante nevenfuncties.
Bestuur en directie per 31 december 2017:
Bestuur: Dr. ir. L. Meijer (voorzitter), W.A. van der Hoff (secretaris), R. Fluit
(penningmeester), H. Eckert (bestuurslid), R. Hermann (bestuurslid), D. Kanaabo
(bestuurslid), M. Weissenböck (bestuurslid)
President: Ds. Willem J. J. Glashouwer
Algemeen directeur: Andrew Tucker
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Verantwoordingsverklaring Stichting Christenen voor
Israël Nederland 2017.
De Stichting Christenen voor Israël Nederland heeft in haar vergadering van 13 juni 2018
de volgende verklaring goedgekeurd:

INLEIDING
Stichting Christenen voor Israël stelt zich ten doel om Christenen bewust te maken van de
betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld. Zij doet dit door het
geven van betrouwbare informatie over land, volk en staat van Israël. Zij roept christenen
op tot solidariteit met Israël en wijst elke vorm van antisemitisme af. Zij gaat hierbij uit van
het gezag en de betrouwbaarheid van de Bijbel als Gods Woord. Zij steunt Israël
daadwerkelijk en heeft een duidelijke boodschap voor de Nederlandse kerken en
gemeenten.
Haar boodschap naar de kerken is dat de gemeente van Jezus Christus niet in de plaats van
Israël is gekomen, maar dat er nog verschillende belangrijke beloften voor Israël in de
nabije toekomst zullen worden vervuld.
Christenen voor Israël legt zich toe op het geven van Bijbels onderwijs met betrekking tot
Israël en het bemoedigen en steunen van het Joodse volk. Zij organiseert diverse activiteiten
zoals reizen, concerten, samenkomsten, lezingen, zangavonden, activiteiten voor de jeugd,
schoolbezoeken, Bijbelstudies, themabijeenkomsten rond Israël en zij verstrekt materiaal in
de vorm van een krant, magazine, website, boeken en via sociale media, tv en radio.
Met de Bijbel als richtsnoer voor Zijn Woord, zijn al deze activiteiten erop gericht Gods
bedoeling met Zijn volk duidelijk te maken. Daarbij roepen wij mensen op om Israël niet
alleen in gebed te steunen, maar ook door giften, steunbetuigingen en bezoek aan het land
zelf betrokkenheid te tonen.
I

TOEZICHT HOUDEN, BESTUREN EN UITVOEREN

a)

Intern toezicht op bestuur.
Binnen het bestuur waren in 2017 de heer R. Fluit, de heer J. van Dijk en de heer
J. van der Ham belast met de taak toezicht uit te oefenen op het bestuur.
De commissie is in 2017 één keer bij elkaar geweest.
De commissie heeft het beleid van Christenen voor Israël over 2017 geëvalueerd en
dat vastgelegd in haar vergadering van 13 juni 2018. De uitkomsten heeft zij
voorgelegd aan het bestuur van Christenen voor Israël, die deze besproken heeft in
de bestuursvergadering van 13 juni 2018.

b)

Directiereglement
Het bestuur oefent toezicht uit op de directie. Hiertoe is een directiereglement
opgesteld. Het bestuur evalueert het functioneren van de directie in zijn jaarlijkse
toezichthoudende vergadering. De voorzitter maakt hiertoe een rapport van het
functioneringsgesprek met de directie. Dit gesprek heeft plaatsgevonden op 11 april
2018. Het verslag van dit gesprek is toegevoegd aan het verslag van de
toezichthoudende commissie.
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c)

Evaluatiebeleid bestuursleden
Het bestuur heeft in haar beleid eisen vastgesteld voor bestuursleden (onder andere
profielschetsen en selectieprocedures). Een optimale samenstelling van het bestuur
wordt geborgd door een regelmatige evaluatie van de eisen en het zo nodig
aanpassen hiervan.
Op 31 december 2016 is mevrouw Heuvelman teruggetreden uit het bestuur wegens
het einde van haar bestuurstermijn en zij was niet beschikbaar voor herbenoeming.
De heer F.A. de Lange is per 1 januari 2017 benoemd in het bestuur.
Wegens het bereiken van de 70-jarige leeftijd trad de heer D.G. Schutte per 30 juni
2017 terug als voorzitter. De heer W.A. van der Hoff werd in zijn plaats benoemd
als voorzitter. Ook traden er nog twee bestuursleden aan per 21 juni 2017 namelijk
de heer D. Vanderputte en ds C.G. Kant.

d)

Financiële richtlijnen
Het bestuur heeft de begroting voor 2018 in haar vergadering van 13 december
2017 vastgesteld. Binnen deze begroting heeft de directie de vrijheid van handelen
met betrekking tot besteding van de verkregen middelen. Ieder kwartaal heeft het
bestuur inzicht ontvangen over inkomsten en uitgaven. De afwijkingen in de
begroting worden door het bestuur eens per kwartaal besproken; daarbij heeft de
directie verantwoording afgelegd van de afwijkingen van uitgaven en inkomsten.
Bij de goedkeuring van het jaarverslag heeft het bestuur tevens afwijkingen tussen
begroting en resultaat goedgekeurd.

e)

Meerjarenbeleidsplan
Het bestuur stelt een meerjarenbeleidsplan op voor drie jaar en maakt hierbij o.a.
gebruik van de evaluatie van de toezicht houdende commissie.
In de minimaal eenmaal per jaar te houden brainstorm (8 en 9 november 2017)
wordt het huidige beleidsplan geëvalueerd en worden nieuwe plannen ontwikkeld.
Zo nodig wordt het beleidsplan naar aanleiding hiervan aangepast. In de
bestuursvergadering, oktober 2015, is het meerjarenbeleidsplan 2016-2019
vastgesteld. In november 2017 heeft het bestuur met de staf nieuwe plannen
besproken voor de lange en korte termijn.

f)

Jaarplan en jaarbegroting
In het jaarplan en de begroting voor 2018 heeft het bestuur concrete plannen
vastgelegd met daarin de verwachte inkomsten, de geplande besteding van
middelen, de beoogde resultaten en het omgaan met de reserves. In de
bestuursvergadering van 13 december 2017 is het jaarplan en begroting voor 2018
vastgesteld.

g)

Evaluatie beleid
Het bestuur evalueert het beleid in zijn jaarlijkse toezichthoudende vergadering en
zo vaak als dit voor de voortgang van de activiteiten noodzakelijk is.
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II

a)

BESTEDING VAN MIDDELEN
Doelstellingen
In december 2017 is het jaarplan afgerond van Christenen voor Israël voor 2018. In
dit jaarplan staan alle voorgenomen activiteiten en projecten voor 2018 vermeld.
Het jaarplan sluit aan bij de begroting voor 2018.

b)

Evaluatie
Het bestuur heeft elk kwartaal in 2017 de doelen zoals verwoord in het jaarplan
geëvalueerd.

c)

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
Per project is vastgesteld of de begroting en besteding van middelen in
overeenstemming met elkaar waren. De bestedingen waren in de lijn met de
begroting. De inkomsten voor projecten in Israël worden altijd aan de voorzichtige
kant geraamd, omdat deze jaarlijks fluctueren. De totale ontvangsten zijn gedaald
van € 6,2 miljoen naar € 5,8 miljoen.

d)

Geoormerkte middelen
Het bestuur heeft vastgesteld dat de door gevers geoormerkte middelen, welke nog
op de balans stonden van 31 december 2016, in totaal groot € 786.897, geheel zijn
afgedragen met uitzondering van € 25.000 voor het molenproject, waarvan de
bestemming voor nog één jaar in het onderhoud zal voorzien, in 2017 is er geen
onderhoudsdonatie gegeven. Een aantal kleinere shalom fonds projecten wacht ook
nog op afdracht.

e)

Voortgang van bestedingen
Het bestuur heeft in 2017 toezicht gehouden op de besteding van de gelden aan
projecten. Voor grotere projecten gebeurde dit door maandelijkse rapporten en
rapportages van medewerkers ter plekke. Naast bestudering van jaarrekeningen
hebben er ook bezoeken en controles plaatsgevonden. Ook werden de
organisatiestructuren bij besprekingen met de organisaties die financiële steun
ontvangen onderzocht op hun effectiviteit en doelmatigheid. Hierbij zijn geen
onregelmatigheden aan het licht gekomen.
Alle uitgaven aan projecten zijn in 2017 door middel van een bestuursbesluit
bekrachtigd. In een aantal gevallen is dit gebeurd nadat de betreffende besteding al
gedaan was. Het ging hierbij echter om kleinere bedragen, waarbinnen directie het
mandaat had om te beslissen.

f)

Evaluatie van bestedingen aan de doelstelling
In zijn toezichthoudende vergadering heeft het bestuur de besteding aan de
doelstelling op project-, programma- en organisatieniveau gecontroleerd, of ze in
overeenstemming waren met de doelstellingen van Christenen voor Israël.

g)

Kosten beheer en administratie en kosten fondswerving
Het bestuur van Christenen voor Israël heeft als interne richtlijn om kosten
fondsenwerving onder de 15% te houden. De afgelopen jaren hebben we dat
kunnen realiseren. De norm voor de kosten beheer en administratie is gesteld op
maximaal 12 %. In 2017 bedroeg het percentage kosten fondsenwerving 8,9 % en
de kosten voor beheer en administratie 7,2 % ,uitgedrukt in een percentage van de
totale baten.
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h)

Verslaggeving
Het bestuur stelt jaarlijks in juni het jaarverslag vast in overeenstemming met de
“Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen” van het CBF en beschrijft
daarin de elementen beleid, communicatie, waarborging van kwaliteit en besteding
van middelen in overeenstemming met de doelstelling. Het jaarverslag is
beschikbaar op de website van Christenen voor Israël en op de website van het
Centraal Bureau Fondsenwerving.
Daarnaast wordt een verkorte versie in de September krant van Christenen voor
Israël gepubliceerd. Deze wordt naar alle belanghebbenden en donateurs
toegezonden.

III

OMGAAN MET BELANGHEBBENDEN
Teneinde een optimale relatie met belanghebbenden te realiseren, heeft het bestuur
de volgende maatregelen genomen:

a)

Identificatie van belanghebbenden
Alle belanghebbenden bij Christenen voor Israël zijn in kaart gebracht.
Naast de medewerkers, bestuursleden, vrijwilligers en donateurs, betreffen dit
uiteraard de organisaties waarmee we samenwerken en die organisaties die via de
stichting hulp ontvangen in Israël.
Een overzicht van een lijst van samenwerkende organisaties en projecten is
beschikbaar en in 2017 bijgewerkt.
Christenen voor Israël heeft in 2017 verdere stappen gezet om tot een inventarisatie
en zo nodig verbetering te komen van het data beveiligingsbeleid. Op basis van een
handreiking vanuit het CBF wordt dit verder uitgewerkt. Ook met de nieuwe AVG
wet die op 25 mei 2018 van kracht is geworden zijn er maatregelen genomen om op
het terrein van privacy aan de eisen van de wet te voldoen.

b)

Informatieverstrekking en communicatie
De stichting Christenen voor Israël streeft naar openheid, betrouwbaarheid en
inzichtelijkheid in de activiteiten. Op verschillende manieren wil de stichting
inzicht bieden hoe zij te werk gaat en hoe zij zich wil verantwoorden.
Allereerst informeren wij via onze krant Israël Aktueel (verschijnt tien keer per
jaar). Op de website van Christenen voor Israël kunnen belanghebbenden lezen
waarmee wij bezig zijn. Daarnaast kent onze organisatie nieuwsbrieven,
gebedsbrieven, mailings en worden de te ondersteunen projecten jaarlijks ten minste
eenmaal bezocht waarvan verslag wordt gedaan aan het projectenteam en het
bestuur van Christenen voor Israël.
Op de website van het CBF alsmede op de website van Christenen voor Israël staan
o.a. de doelstellingen van de stichting, behaalde resultaten, activiteiten, jaarplan,
meerjarenbeleidsplan, financiën en het jaarverslag 2017.

c)

Gedragscode
Het bestuur heeft
belanghebbenden.

d)

een gedragscode

vastgesteld

voor

de

omgang

met

Klachtenprocedure
Het bestuur heeft een klachtenprocedure vastgesteld.
In 2017 heeft Christenen voor Israël 100 klachten ontvangen telefonisch of
schriftelijk. Deze klachten zijn allen binnen de gestelde termijn afgehandeld.
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GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
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Geconsolideerde balans per 31 december 2017

2017
EUR

2016
EUR

EUR

EUR

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

246.459
209.076

45.755
134.076
455.535

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen en overlopende
activa
Effecten
Liquide middelen

179.831

55.000

71.289

284.339
1.450
1.421.416

231.617
3.414
1.721.740

Totaal

1.762.205

2.028.060

2.217.740

2.207.891

Passiva
Reserves en fondsen
- Reserves
Continuïteitsreserve
Geoormerkte
bestemmingsreserve
Overige reserves

750.000

750.000

141.793
304.192

271.662
260.697
1.195.985

1.282.359

- Fondsen
Bestemmingsfonds bepaald
door giftgevers

847.896

786.897

Kortlopende schulden

173.859

138.635

2.217.740

2.207.891

Totaal
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Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2017
Werkelijk
2017
EUR
Baten
- Baten particulieren/bedrijven
5.759.860
- Baten als tegenprestatie voor levering
van:
producten en/of diensten
16.156
Som der baten
Lasten
Besteed aan doelstellingen
- Ondersteuning projecten
- Voorlichting

Begroting
2017
EUR
5.427.950

3.868.039
1.019.118

12.062
5.457.950

3.500.000
1.026.750
4.887.157

Werving baten
- Kosten eigen fondswerving

6.268.886

30.000
5.776.016

512.176

Werkelijk
2016
EUR

6.280.948

4.517.695
1.014.561
4.526.750

503.499

5.532.256
495.975

512.176

503.499

495.975

Beheer en administratie
- Kosten beheer en administratie
Som der lasten

415.873
5.815.206

387.864
5.418.113

404.829
6.433.060

Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten

-/- 39.190
13.815

39.837
5.000

-/- 152.112
6.379

-/- 25.375
=========

44.837
==========

-/- 145.733
==========

Saldo van baten en lasten

Resultaatbestemming

2017

Toevoegen/onttrekken aan:
- Geoormerkte bestemmingsreserve
- Overige reserves
- Bestemmingsfonds
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-/- 129.869
43.495
60.999
------------/- 25.375
=======

Begroting

44.837
------------44.837
=======

2016

-/- 137.953
133.462
-/- 141.242
-------------/- 145.733
=======
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5

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
5.1

5.1.1

Algemene toelichting

Consolidatie
De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van de Stichting Christenen
voor Israël (groepshoofd) en andere stichtingen waarover overheersende zeggenschap kan
worden uitgeoefend en een economische verbinding bestaat. Consolidatie vindt plaats
volgens de integrale methode. In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge
schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd.
In de consolidatie zijn voor 100 % opgenomen:
• Stichting Christenen voor Israël Nederland te Nijkerk
• Stichting Christians for Israel International te Nijkerk

5.1.2

Grondslagen voor verslaggeving
De jaarrekening wordt opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn 650
Fondsenwervende instellingen, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Dit
betekent tevens dat Richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven en de andere
hoofdstukken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving worden toegepast.

5.1.3

Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

5.2

Grondslagen van waardering van activa en passiva en
resultaatbepaling

In dit hoofdstuk worden de in de jaarrekening gehanteerde grondslagen voor waardering en
resultaatbepaling behandeld. De grondslagen, die worden toegepast voor de waardering van
activa en passiva en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zo ver niet
anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Vreemde valuta
Balansposten in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum.
Transacties in vreemde valuta’s gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening
verwerkt tegen de koers, die geldt op de datum van de transactie. De uit de omrekening per
balansdatum voortvloeiende koersverschillen worden opgenomen in de staat van baten en
lasten.

Balans
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs en verminderd met
lineair berekende afschrijvingen, bepaald op basis van geschatte levensduur.
De voorraden worden gewaardeerd tegen inkoopprijs of lagere actuele waarde.
De overige posten zijn opgenomen tegen nominale waarde.
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Staat van baten en lasten
De baten en lasten zijn bepaald op basis van historische kostprijzen en zijn toegerekend aan
het verslagjaar waarop deze betrekking hebben.
Baten uit collecten, donaties en giften worden verantwoord in het boekjaar waarin de
bedragen worden ontvangen.
Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang
betrouwbaar kan worden vastgesteld. De omvang van de bate uit nalatenschap kan
normaliter betrouwbaar worden ingeschat op het moment dat de nalatenschap zich bevindt
in het stadium waarop de akte van verdeling door de notaris is opgemaakt. Voorlopige
uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden in het boekjaar, waarin ze worden
ontvangen, verantwoord als baten uit nalatenschap. Nalatenschappen waarop een
vruchtgebruik rust, worden pas als bate verantwoord in het jaar waarin het vruchtgebruik
eindigt.
Baten uit de verkoop van producten worden verantwoord in het boekjaar dat de producten
zijn geleverd.
De jaarlast pensioenen bestaat uit de verschuldigde premies en is gebaseerd op de reeds
verrichte arbeidsprestaties zonder rekening te houden met toekomstige salarisverhogingen.

5.3

Toerekening van kosten

Stichting Christenen voor Israël Nederland:
Alle kosten, die direct te maken hebben met projecten worden toebedeeld aan de post
‘ondersteuning projecten’. De overige kosten worden toebedeeld aan de kostendragers:
voorlichting, kosten eigen fondswerving en kosten beheer en administratie.

De toerekening is evenals in de voorgaande boekjaren als volgt:

Publiciteit

Voorlichting

Kosten eigen
fondswerving

Directe
toerekening

Directe
toerekening

Kosten beheer en
administratie

Personeel, na salarispost ad
€ 105.000 toe te delen aan
voorlichting, wordt de rest als
volgt toebedeeld

€ 105.000
1/3e deel

1/3e deel

1/3e deel

Huisvesting

1/3e deel

1/3e deel

1/3e deel

Kantoor en algemene kosten

1/3e deel

1/3e deel

1/3e deel

Afschrijvingen en rente kosten

1/3e deel

1/3e deel

1/3e deel
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Stichting Christians for Israel International:
De kostenverdeling, die voor deze stichting is toegepast, is evenals in de voorgaande
boekjaren de volgende:
Voorlichting

Kosten eigen
fondswerving

Publiciteit

90% kosten

10% kosten

Personeel

75% kosten

10% kosten

15 % kosten

Huisvesting

50% kosten

10% kosten

40 % kosten

Kantoor en algemene kosten

80% kosten

10% kosten

10 % kosten

Afschrijvingen en rente kosten

90% kosten

10% kosten
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6

Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december
2017
ACTIVA
Materiële vaste activa
2017
EUR

EUR

Inrichtingskosten en overige inventaris
Boekwaarde per 1 januari 2017
Bij:
Inrichting nieuw kantoor
Automatiseringsapparatuur

45.755
232.595
4.787
237.382

Af:

283.137
36.678

Afschrijvingen

Boekwaarde per 31 december 2017

246.459

Verloopoverzicht materiële vaste activa:
Stand per 1 januari 2017
Verkrijgingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen

232.503
186.748
---------45.755
======

Boekwaarde
Mutaties 2017
Investeringen
Afschrijvingen lopend boekjaar
Verkrijgingsprijs desinvesteringen
Cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen

Stand per 31 december 2017
Verkrijgingprijs
Cumulatieve afschrijvingen

237.382
-/- 36.678
-/- 122.862
122.862
---------200.704
======

347.023
100.564
---------246.459
======

De materiële vaste activa worden als volgt afgeschreven:
20% per jaar.
Alle materiële vaste activa worden gebruikt voor de bedrijfsvoering.
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Financiële vaste activa
Leningen u/g

Lening Israël Producten Centrum B.V.
Lening Cheider
Lening Stichting Steun Huisvesting Israël Centrum

2017
EUR
9.076
25.000
175.000

2016
EUR
9.076
25.000
100.000

209.076

134.076

Lening Israël Producten Centrum B.V. heeft een looptijd voor onbepaalde tijd. Er zijn geen
zekerheden verstrekt. Verschuldigde rente 3,5% per jaar.
Lening Cheider wordt in vijf jaarlijkse termijnen afgelost. Eerste aflossing per februari 2017
heeft nog niet plaatsgevonden. Er is geen rente verschuldigd.
Lening Stichting Steun Huisvesting Israël Centrum. In totaal is er een lening verstrekt van
€ 500.000 voor de financiering van het nieuwe Israëlcentrum. Op 31 december 2017
bedraagt de restvordering € 175.000. In januari 2018 is er nog een bedrag ad € 25.000
afgelost. Het restantbedrag ad € 150.000 wordt de eerste tien jaar niet afgelost. Looptijd
lening tot 31 december 2026. Verschuldigde rente 3%.
Ons beleid is, dat wij onze gelden risicoloos willen beleggen. Daarom storten wij de
middelen bij voorkeur op een depositorekening bij de bank. Leningen aan derden worden
alleen verstrekt als ze risicoloos zijn, een goed rendement opleveren en in het verlengde van
onze doelstelling liggen. Alle leningen zijn in het kader van belegging van gelden.

Voorraden
2017
EUR
55.000

Diverse artikelen (onder andere boeken)

2016
EUR
71.289

De voorraden zijn voor direct en volledig gebruik in het kader van de doelstelling. Er zal in
de toekomst geen voorraad meer op de balans worden opgenomen. In drie jaar zal de
voorraad geheel afgebouwd worden. De uitgaven zullen rechtstreeks als kosten worden
verantwoord.

Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren
Vordering inzake legaten
Rekeningen courant leden International
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Diverse vorderingen

2017
EUR
10.775
125.000
1.987
17.431
129.146

2016
EUR
24.375
125.967
3.569
724
76.982

284.339

231.617

Vorderingen en overlopende activa zijn in het kader van de bedrijfsvoering.
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Effecten
2017
EUR
1.450

Staatslening Israël à 4%

2016
EUR
3.414

De Staatslening Israël, met een aankoopprijs in 2013 ad € 3.026 wordt in 2017 en 2018
afgelost ad US$ 3.600. In het verslagjaar 2017 is de helft van de belegging uitgekeerd.
Restant volgt in 2018. Deze belegging is vanuit een nalatenschap in ons bezit gekomen.
Effecten zijn in het kader van belegging van gelden.

Liquide middelen
ABN AMRO Bank, spaarrekeningen
ABN AMRO Bank, rekeningen courant
Postbank, rekeningen courant
ING Vermogensrekening
Rabobank, spaarrekening
Rabobank, rekeningen courant
Kas

Alle liquide middelen staan vrij ter beschikking en geheel
conform de bedrijfsvoering van de stichting.
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2017
EUR
303.483
400.569
55.692
446.670
209.611
109
5.282

2016
EUR
556.886
455.389
49.865
446.670
209.861
35
3.034

1.421.416

1.721.740
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PASSIVA
Reserves
2017
EUR

2016
EUR

Continuïteitsreserve
Saldo per 1 januari

750.000

750.000

Saldo per 31 december

750.000

750.000

De hoogte van de reserve is gebaseerd op het jaarsalaris van de vaste medewerkers,
inclusief sociale lasten en de pensioenpremie van de werknemers van de Stichting
Christenen voor Israël. Totale jaarlast 2017 € 845.600.
Bestuur acht een reservering voor de continuïteit van € 750.000 voldoende.
Voor de Stichting Christians for Israel International wordt geen reserve gevormd.
2017
EUR

Geoormerkte bestemmingsreserve
Saldo per 1 januari
Mutatie vanuit staat van baten en lasten
Saldo per 31 december

2016
EUR

271.662
-129.869

409.615
-137.953

141.793

271.662

Deze reserve is t.l.v. overige reserves gevormd. Het bestuur wil deze post gebruiken om
projecten te ondersteunen in en voor Israël buiten de geoormerkte giften, die de stichting
van donateurs ontvangt. In 2017 is er voor € 129.869 bijgedragen aan diverse projecten.

2017
EUR

2016
EUR

Overige reserves
Saldo per 1 januari
Mutatie vanuit staat van baten en lasten

260.697
43.495

127.235
133.462

Saldo per 31 december

304.192

260.697
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Fondsen
Saldo
01-01-2017

Bestemmingsfonds bepaald door giftgevers
Jaffa Project/Help een kind
49.466
Breng de Joden Thuis
372.726
Hulp aan arme gezinnen
173.688
Slachtoffers terreur
25.861
Savyon, onderwijs
21.084
Christians For Israel Intern.
0
Gi-Aleh
-141.467
Tulpenactie
6.462
Mefiboset
567
Molenproject
30.819
Geef om/Bouwen aan Jeruzalem
0
Overlevenden Holocaust
63.321
70 jaar staat Israël
Overige kleine projecten
7.422
C.F.O.I.C.
31.927
Shalomfonds
145.021
786.897

Ontvangsten
minus directe
bestedingen en
kosten
77.440
1.306.192
331.282
2.145
29.315
136.169
335.879
-4.161
3.320
- 5.819
1.039
226.549
88.003
- 6.478
73.192
221.041
2.815.108

Afdrachten

124.758
1.468.238
437.893
2.000
24.469
136.169
167.654

169.752

75.324
147.852
2.754.109

Saldo
31-12-2017

2.148
210.680
67.077
26.006
25.930
0
26.758
2.301
3.887
25.000
1.039
120.118
88.003
944
29.795
218.210
847.896

De bestemming van de giften is bepaald door individuele giftgevers. Voor een beschrijving
van de individuele projecten wordt verwezen naar het directie bestuur verslag opgenomen in
dit jaarverslag.

Kortlopende schulden
2017
EUR

Schulden aan leveranciers
Belastingen/pensioenen
Accountants- en advieskosten
Vakantiegelden
Overige

92.247

58.736

6.722

6.788

10.000

10.000

33.611

33.944

31.279

29.167

173.859
=========

138.635
==========

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Langlopende huurverplichting tot 30 september 2027.
Jaarlijkse huurlast € 100.000
Leaseverplichtingen voor een 6-tal auto’s. Maandelijkse verplichting ex.
btw € 4.173. Drie contracten met een maandelijkse verplichting ad
€ 1.957 lopen in 2018 af.
De overige drie contracten lopen door tot 2020.
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Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten
2017
BATEN
Baten van particulieren en bedrijven
Donaties en giften:
Projecten
Donaties particulieren
Nalatenschappen

2017
EUR

2016
EUR

3.849.169
1.819.120
91.571

4.288.499
1.722.593
257.794

5.759.860
=======

6.268.886
=======

Alle baten komen uit onze achterban. Bijdragen variëren van € 10 tot soms wel enkele
duizenden euro’s. Dit is niet structureel. De donaties komen vooral uit de inzamelingsacties,
die wij gedurende het jaar organiseren.

Baten als tegenprestatie voor de levering van:
2017
EUR
16.156
16.156
=======

Producten

2016
EUR
12.062
12.062
=======

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Ondersteuning projecten

Afdrachten aan organisaties
Afdrachten projecten t.l.v. geoormerkte
bestemmingsreserve
Eigen aanschaffingen voor projecten
Voorlichting
Personeelskosten:
- Lonen en salarissen
- Sociale lasten
- Pensioenlasten
- Overige personeelskosten

2017
EUR
2.754.109

2016
EUR
3.393.974

129.869
154.861
487.095

281.461
516.276

131.767
39.474
10.674
31.521

Huisvestingskosten
Kantoor en algemene kosten
Afschrijvingen en rentekosten
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127.731
41.949
10.371
24.860
213.436
32.619
89.060
6.990

204.911
32.228
79.125
9.720

3.868.039
========

4.517.695
========
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Voorlichting
2017
EUR
354.373

Publiciteit
Personeelskosten
- Lonen en salarissen
- Sociale lasten
- Pensioenlasten
- Overige personeelskosten

332.963
86.680
22.395
91.847

Huisvestingskosten
Kantoor en algemene kosten
Afschrijvingen en rente kosten

2016
EUR
377.056
285.164
99.320
21.536
87.769

533.885
42.399
71.288
17.173

493.789
41.198
91.263
11.255

1.019.118
========

1.014.561
========

Werving baten
Kosten eigen fondswerving

Publiciteit
Personeelskosten:
- Lonen en salarissen
- Sociale lasten
- Pensioenlasten
- Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor en algemene kosten
Afschrijvingen en rente kosten

2017

2016

EUR

EUR

113.509

105.950

167.810

150.575

47.954

51.532

12.936

12.066

56.146

51.335
284.846

265.508

34.127

34.022

63.144

79.725

16.550

10.770

512.176
=======

495.975
=======

De verhouding van de totale verwervingskosten t.o.v. het totaal van de baten bedraagt in
2017 8,9%. (2016 7,9%)
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Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

Personeelskosten:
- Lonen en salarissen
- Sociale lasten
- Pensioenlasten
- Overige personeelskosten

2017

2016

EUR

EUR

175.849

156.375

49.557

53.659

13.287

12.423

57.233

52.534

Huisvestingskosten
Kantoor en algemene kosten
Afschrijvingen en rentekosten

295.926

274.991

40.330

39.404

63.145

79.725

16.472

10.709

415.873
=======

404.829
=======

Het percentage kosten beheer en administratie bedraagt in 2017 t.o.v. het totaal van de
baten 7,2%. (2016 6,5%)

Saldo financiële baten en lasten
2017
EUR
13.815
13.815
=======

Rente

2016
EUR
6.379
6.379
=======

Personeelslasten
In 2017 waren er gemiddeld, gerekend als FTE’s 20,7 werknemers in dienst. ( 2016: 19,4)
Totaal overzicht personeelskosten

Personeelskosten:
- Lonen en salarissen
- Sociale lasten
- Pensioenlasten
- Overige personeelskosten
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2017

2016

EUR

EUR

808.389

719.845

223.665

246.460

59.292

56.396

236.747

216.498
1.328.093

1.239.199

======

======
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Verdeling kosten naar bestemming
Bestemming

Doelstelling
Projecten
Voorlichting

Eigen
Fondsen
werving

Beheer en
administratie

Totaal
2017

Begroot
2017

Totaal
2016

2.788.984
1.000
929.077
1.344.349
121.900
194.324
38.479

3.393.974
281.461
999.282
1.239.199
146.852
329.838
42.454

5.418.113

6.433.060

Afdrachten aan organisaties
Eigen aanschaffingen voor projecten
Voorlichting/publiciteit
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Afschrijving en rente

2.883.978
154.861
487.095
213.436
32.619
89.060
6.990

354.373
533.885
42.399
71.288
17.173

113.509
284.846
34.127
63.144
16.550

295.926
40.330
63.145
16.472

2.883.978
154.861
954.977
1.328.093
149.475
286.637
57.185

Totaal

3.868.039

1.019.118

512.176

415.873

5.815.206
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Analyse verschillen tussen begroting en gerealiseerde
cijfers
8.1

Opbrengsten

Begroot werden € 5.462.950 aan opbrengsten. In werkelijkheid bedroegen de baten in 2017
€ 5.789.831. Meer ontvangen dan begroot € 326.881.
Deze meer ontvangsten zijn als volgt ontstaan:
Meer/minder
Collecten

-

3.099

Donaties en giften

+

493.438

Nalatenschappen en legaten

-

158.429

Verkoop goederen

-

13.844

Rente baten

+

8.815

Totaal meer ontvangen

+

326.881

Belangrijkste verschil wordt gemaakt door de ontvangsten inzake donaties en giften en de
lagere ontvangsten uit nalatenschappen..

8.2

Lasten

Begroot werden aan kosten en afdrachten € 5.418.113. Uitgegeven werd in 2017 een bedrag
van € 5.815.206. Meer uitgegeven dan begroot € 397.093.
Deze meer uitgaven zijn als volgt ontstaan:
Meer/minder
Besteed aan doelstellingen
Ondersteuning projecten
Afdrachten aan organisaties

+

94.994

Eigen aanschaffingen voor projecten

+ 153.861

Voorlichting

+

87.913

Personeelskosten

-

77.398

Huisvestingskosten

+

32.619

Kantoor en algemene kosten

+

69.060

Afschrijvingen en rentekosten

+

6.990

-

44.112

Voorlichting
Publiciteit
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Personeelskosten

+

30.421

Huisvestingskosten

-

1.569

Kantoor en algemene kosten

+

3.848

Afschrijvingen en rentekosten

+

3.780

Publiciteit

-

17.901

Personeelskosten

+

14.758

Huisvestingskosten

-

1.839

Kantoor en algemene kosten

+

9.702

Afschrijvingen en rentekosten

+

3.957

Personeelskosten

+

15.963

Huisvestingskosten

-

1.636

Kantoor en algemene kosten

+

9.703

Afschrijvingen en rentekosten

+

3.979

Meer uitgegeven dan begroot

+ 397.093

Werving baten
Kosten eigen fondswerving

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

Er is meer ondersteuning verleend aan de projecten. Dit heeft o.a. te maken met de meer
ontvangsten. Daarnaast zijn er meer uitgaven geweest inzake voorlichting. Mede
veroorzaakt door de verhuizing, die in 2017 plaats heeft gevonden. Hierdoor zijn ook de
kantoorkosten toegenomen. Op de open dagen mochten wij veel bezoekers ontvangen in
onze nieuwe huisvesting in Nijkerk.
Overige verschillen marginaal.
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8.3

Aansluitingsoverzicht reserves en fondsen

De verschillen tussen de reserves en fondsen volgens de enkelvoudige balans en volgens de
geconsolideerde balans worden in onderstaand aansluitingsoverzicht toegelicht:
Aansluitingsoverzicht reserves en fondsen
2017

2016

Totaal reserves en fondsen geconsolideerd

2.043.881

2.069.256

Totaal reserves en fondsen enkelvoudig

1.987.971

2.004.474

55.910

64.782

Overige reserve Christians for Israel International

55.910

64.782

Totaal aansluitingsverschil

55.910

64.782

Verschil

Aansluitingsverschil:

8.4

Aansluitingsoverzicht saldo van baten en lasten

De verschillen tussen het saldo in de enkelvoudige staat van baten en lasten en de
geconsolideerde staat van baten en lasten worden in onderstaand aansluitingsoverzicht
toegelicht:
Aansluitingsoverzicht saldo van baten en lasten
2017

2016

Totaal saldo van baten en lasten geconsolideerd

-/- 25.375

-/- 145.733

Totaal saldo van baten en lasten enkelvoudig

-/- 16.503

-/- 177.533

-/- 8.872

31.800

-/- 8.872

31.800

-/- 8.872

31.800

Verschil

Aansluitingsverschil:
Saldo van baten en lasten Christians for Israel
International
Totaal aansluitingsverschil
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9

Balans per 31 december 2017
2017
EUR

2016
EUR

EUR

EUR

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

246.459
209.076

45.755
134.076
455.535

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen en overlopende
activa
Effecten
Liquide middelen

179.831

15.000

35.007

296.507
1.450
1.377.770

226.785
3.414
1.689.216

Totaal

1.690.727

1.954.422

2.146.262

2.134.253

Passiva
Reserves en fondsen
- Reserves
Continuïteitsreserve
Geoormerkte
bestemmingsreserve
Overige reserves

750.000

750.000

141.793
248.282

271.662
195.915
1.140.075

1.217.577

- Fondsen
Bestemmingsfonds bepaald
door giftgevers

847.896

786.897

Kortlopende schulden

158.291

129.779

2.146.262

2.134.253

Totaal
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Staat van baten en lasten over 2017
Werkelijk
2017
EUR
Baten
Baten particulieren/bedrijven
Baten als tegenprestatie voor
de levering van producten
Som van de baten
Lasten
Besteed aan doelstellingen
- Ondersteuning projecten
- Voorlichting

Begroting
2017
EUR

5.468.687

5.179.950

6.008.409

12.950

20.000

10.024

5.481.637

3.868.039
691.066

5.199.950

3.500.000
733.973
4.559.105

Wervingskosten
- Kosten eigen fondswerving

Werkelijk
2016
EUR

522.122

Kosten beheer/administratie
- Kosten beheer en
administratie
Som van de lasten
Saldo voor financiële baten
en lasten
Saldo financiële baten en
lasten
Saldo van baten en lasten

Resultaatbestemming

6.018.433

4.517.695
745.918
4.233.973

516.935

5.263.613
513.369

522.122

516.935

513.369

430.728

404.905

425.363

5.511.955

5.155.813

6.202.345

-/- 30.318

44.137

-/- 183.912

13.815

5.000

6.379

-/- 16.503

49.137

-/- 177.533

2017

begroting

2016

Toevoegen/onttrekken aan:
-

Overige reserves
Geoormerkte bestemmingsreserve
Bestemmingsfonds

52.367
-/- 129.869
60.999
--------------/- 16.503
========

38

49.139

-----------49.139
=======

101.662
-/- 137.953
-/-141.242
-------------/- 177.533
========
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Toelichting op de balans per 31 december 2017
ACTIVA
Materiële vaste activa
2017
EUR

EUR

Inrichtingskosten en overige inventaris
Boekwaarde per 1 januari 2017
Bij:
Inrichting nieuw kantoor
Automatiseringsapparatuur

45.755
232.595
4.787
237.382

Af:

283.137
36.678

Afschrijvingen

Boekwaarde per 31 december 2017

246.459

Verloopoverzicht materiële vaste activa:
Stand per 1 januari 2017
Verkrijgingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen

232.503
186.748
---------45.755
======

Boekwaarde
Mutaties 2017
Investeringen
Afschrijvingen lopend boekjaar
Verkrijgingsprijs desinvesteringen
Cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen

Stand per 31 december 2017
Verkrijgingprijs
Cumulatieve afschrijvingen

237.382
-/- 36.678
-/- 122.862
122.862
---------200.704
======

347.023
100.564
---------246.459
======

De materiële vaste activa worden als volgt afgeschreven:
20% per jaar.
Alle materiële vaste activa worden gebruikt voor de bedrijfsvoering.
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Financiële vaste activa

Leningen u/g

Lening Israël Producten Centrum B.V.
Lening Cheider
Lening Stichting Steun Huisvesting Israël Centrum

2017
EUR
9.076
25.000
175.000

2016
EUR
9.076
25.000
100.000

209.076

134.076

Lening Israël Producten Centrum B.V. heeft een looptijd voor onbepaalde tijd. Er zijn geen
zekerheden verstrekt. Verschuldigde rente 3,5% per jaar.
Lening Cheider wordt in vijf jaarlijkse termijnen afgelost. Eerste aflossing per februari 2017
heeft nog niet plaatsgevonden. Er is geen rente verschuldigd.
Lening Stichting Steun Huisvesting Israël Centrum. In totaal is er een lening verstrekt van
€ 500.000 voor de financiering van het nieuwe Israëlcentrum. Op 31 december 2017
bedraagt de restvordering € 175.000. In januari 2018 is er nog een bedrag ad € 25.000
afgelost. Het restantbedrag ad € 150.000 wordt de eerste tien jaar niet afgelost. Looptijd
lening tot 31 december 2026. Verschuldigde rente 3%.
Ons beleid is, dat wij onze gelden risicoloos willen beleggen. Daarom storten wij de
middelen bij voorkeur op een depositorekening bij de bank. Leningen aan derden worden
alleen verstrekt als ze risicoloos zijn, een goed rendement opleveren en in het verlengde van
onze doelstelling liggen. Alle leningen zijn in het kader van belegging van gelden.

Voorraden
2017
EUR
15.000

Diverse artikelen (onder andere boeken)

2016
EUR
35.007

De voorraden zijn voor direct en volledig gebruik in het kader van de doelstelling. Er zal in
de toekomst geen voorraad meer op de balans worden opgenomen. In drie jaar zal de
voorraad geheel afgebouwd worden. De uitgaven zullen rechtstreeks als kosten worden
verantwoord.

Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren
Vordering inzake legaten
Rekeningen courant International
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Diverse vorderingen

2017
EUR
10.775
125.000
42.015
16.338
102.379

2016
EUR
24.375
125.967
0
724
75.719

296.507

226.785

Vorderingen en overlopende activa zijn in het kader van de bedrijfsvoering.
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Effecten
2017
EUR
1.450

Staatslening Israël à 4%

2016
EUR
3.414

De Staatslening Israël, met een aankoopprijs in 2013 ad € 3.026 wordt in 2017 en 2018
afgelost ad US$ 3.600. In het verslagjaar 2017 is de helft van de belegging uitgekeerd.
Restant volgt in 2018. Deze belegging is vanuit een nalatenschap in ons bezit gekomen.
Effecten zijn in het kader van belegging van gelden.

Liquide middelen
ABN AMRO Bank, spaarrekeningen
ABN AMRO Bank, rekeningen courant
Postbank, rekeningen courant
ING Vermogensrekening
Rabobank, spaarrekening
Rabobank, rekeningen courant
Kas

Alle liquide middelen staan vrij ter beschikking en geheel
conform de bedrijfsvoering van de stichting.
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2017
EUR
303.483
356.923
55.692
446.670
209.611
109
5.282

2016
EUR
556.886
422.865
49.865
446.670
209.861
35
3.034

1.377.770

1.689.216
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PASSIVA
Reserves
2017
EUR

2016
EUR

Continuïteitsreserve
Saldo per 1 januari

750.000

750.000

Saldo per 31 december

750.000

750.000

De hoogte van de reserve is gebaseerd op het jaarsalaris van de vaste medewerkers,
inclusief sociale lasten en de pensioenpremie van de werknemers van de Stichting
Christenen voor Israël. Totale jaarlast 2017 € 845.600.
Bestuur acht een reservering voor de continuïteit van € 750.000 voldoende.
Voor de Stichting Christians for Israel International wordt geen reserve gevormd.
2017
EUR

Geoormerkte bestemmingsreserve
Saldo per 1 januari
Mutatie vanuit staat van baten en lasten
Saldo per 31 december

2016
EUR

271.662
-129.869

409.615
-137.953

141.793

271.662

Deze reserve is t.l.v. overige reserves gevormd. Het bestuur wil deze post gebruiken om
projecten te ondersteunen in en voor Israël buiten de geoormerkte giften, die de stichting
van donateurs ontvangt. In 2017 is er voor € 129.869 bijgedragen aan diverse projecten.

2017
EUR

2016
EUR

Overige reserves
Saldo per 1 januari
Mutatie vanuit staat van baten en lasten

195.915
52.367

94.253
101.662

Saldo per 31 december

248.282

195.915
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Fondsen
Saldo
01-01-2017

Bestemmingsfonds bepaald door giftgevers
Jaffa Project/Help een kind
49.466
Breng de Joden Thuis
372.726
Hulp aan arme gezinnen
173.688
Slachtoffers terreur
25.861
Savyon, onderwijs
21.084
Christians For Israel Intern.
0
Gi-Aleh
-141.467
Tulpenactie
6.462
Mefiboset
567
Molenproject
30.819
Geef om/Bouwen aan Jeruzalem
0
Overlevenden Holocaust
63.321
70 jaar staat Israël
Overige kleine projecten
7.422
C.F.O.I.C.
31.927
Shalomfonds
145.021
786.897

Ontvangsten
minus directe
bestedingen en
kosten
77.440
1.306.192
331.282
2.145
29.315
136.169
335.879
-4.161
3.320
- 5.819
1.039
226.549
88.003
- 6.478
73.192
221.041
2.815.108

Afdrachten

124.758
1.468.238
437.893
2.000
24.469
136.169
167.654

169.752

75.324
147.852
2.754.109

Saldo
31-12-2017

2.148
210.680
67.077
26.006
25.930
0
26.758
2.301
3.887
25.000
1.039
120.118
88.003
944
29.795
218.210
847.896

De bestemming van de giften is bepaald door individuele giftgevers. Voor een beschrijving
van de individuele projecten wordt verwezen naar het directie bestuur verslag opgenomen in
deze jaarrekening.

Kortlopende schulden
2017
EUR

Schulden aan leveranciers
Belastingen/pensioenen
Rekening courant International
Accountants- en advieskosten
Vakantiegelden
Overige

2016
EUR

86.406

53.633

5.607

5.402
8.481

10.000

10.000

28.036

27.013

28.243

25.250

158.292
=========

129.799
==========

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Langlopende huurverplichting tot 30 september 2027. Jaarlijkse huurlast
€ 100.000
Leaseverplichtingen voor een 5-tal auto’s. Maandelijkse verplichting ex.
btw € 3.626. Twee contracten lopen in 2018 af. Maandbedrag € 1.410.
Overige contracten lopen door tot 2020.
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2017
BATEN
Baten van particulieren en bedrijven
Donaties en giften:
Projecten
Donaties particulieren
Nalatenschappen

2017
EUR

2016
EUR

3.799.169
1.577.947
91.571

4.288.499
1.462.116
257.794

5.468.687
=======

6.008.409
=======

Alle baten komen uit onze achterban. Bijdragen variëren van € 10 tot soms wel enkele
duizenden euro’s. Dit is niet structureel. De donaties komen vooral uit de inzamelingsactie,
die wij gedurende het jaar organiseren.

Baten als tegenprestatie voor de levering van:
2017
EUR
12.950
12.950
=======

Producten

2016
EUR
10.024
10.024
=======

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Ondersteuning projecten

Afdrachten aan organisaties
Afdrachten projecten t.l.v. geoormerkte
bestemmingsreserve
Eigen aanschaffingen voor projecten
Voorlichting
Personeelskosten:
- Lonen en salarissen
- Sociale lasten
- Pensioenlasten
- Overige personeelskosten

2017
EUR
2.754.109

2016
EUR
3.393.974

129.869
154.861
487.095

281.461
516.276

131.767
39.474
10.674
31.521

127.731
41.949
10.371
24.860
213.436
32.619
89.060
6.990
3.868.039
========

Huisvestingskosten
Kantoor en algemene kosten
Afschrijvingen en rentekosten
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204.911
32.228
79.125
9.720
4.517.695
========
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Voorlichting
2017
EUR
155.339

Publiciteit
Personeelskosten
- Lonen en salarissen
- Sociale lasten
- Pensioenlasten
- Overige personeelskosten

212.384
62.634
17.122
75.546

Huisvestingskosten
Kantoor en algemene kosten
Afschrijvingen en rente kosten

2016
EUR
215.555
198.163
67.413
16.188
69.777

367.686
32.059
119.510
16.472

351.541
32.228
135.885
10.709

691.066
========

745.918
========

2017

2016

EUR

EUR

91.394

88.006

Werving baten
Kosten eigen fondswerving

Publiciteit
Personeelskosten:
- Lonen en salarissen
- Sociale lasten
- Pensioenlasten
- Overige personeelskosten

151.733

138.975

44.748

47.277

12.232

11.353

53.973

48.936

Huisvestingskosten
Kantoor en algemene kosten
Afschrijvingen en rente kosten

262.686

246.541

32.059

32.228

119.511

135.885

16.472
522.122
=======

10.709
513.369
=======

De verhouding van de totale verwervingskosten t.o.v. het totaal van de baten bedraagt in
2017 9,5%. (2016 8,5%)

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

Personeelskosten:
- Lonen en salarissen
- Sociale lasten
- Pensioenlasten
- Overige personeelskosten

2017

2016

EUR

EUR

151.733

138.975

44.748

47.277

12.232

11.353

53.973

48.936
262.686
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Huisvestingskosten
Kantoor en algemene kosten
Afschrijvingen en rentekosten

32.059

32.228

119.511

135.885

16.472

10.709

430.728
=======

425.363
=======

Het percentage kosten beheer en administratie bedraagt in 2017 t.o.v. het totaal van de
baten 7,8%. (2016 7,1%)

Saldo financiële baten en lasten
2017
EUR
13.815

2016
EUR
6.379

13.815
=======

6.379
=======

Rente

In 2017 waren er gemiddeld, gerekend als FTE’s 18,2 werknemers in dienst. ( 2016: 16,3)

Directie salaris Stichting Christenen voor Israel Nederland
Dienstverband directeur
Naam:
Aard:

R.F.G. van Oordt
Algemeen directeur

Uren (voltijds werkweek)
Parttimerpercentage

40 uur per week
90 %

Periode:
Bezoldigingsregeling:

01-01 t/m 31-12
Eigen regeling

Bezoldiging directeur (in euro’s)

2017

2016

Bruto salaris
Doorbelaste salariskosten

23.820
50.092

23.503
49.451

Vakantiegeld
Totaal jaarinkomen

1.892
75.804

1.880
74.834

SV-lasten (werkgeversdeel)
Pensioenlasten (werkgeversdeel)

4.645
19.846

4.575
19.294

100.295

98.703

Totaal bezoldiging / Totaal personeelskosten directeur

46

Stichting Christenen voor Israël
Jaarverslag 2017

ENKELVOUDIGE JAARREKENING

CHRISTIANS FOR ISRAEL INTERNATIONAL
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Balans per 31 december 2017

2017
EUR

2016
EUR

EUR

EUR

Activa
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen en overlopende
activa
Liquide middelen
Totaal

40.000

36.282

29.847
43.646

13.313
32.524

113.493

82.119

Passiva
Reserves en fondsen
- Reserves
Overige reserves

55.910

Kortlopende schulden
Totaal

48

64.782
55.910

64.782

57.583

17.337

113.493

82.119
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Staat van baten en lasten over 2017
Werkelijk
2017
EUR
Baten
- Baten particulieren/bedrijven
- Baten als tegenprestatie voor
de levering van producten
Som van de baten
Lasten
Besteed aan doelstellingen
- Voorlichting

Begroting
2017
EUR

463.765

418.000

433.901

3.206

10.000

2.038

466.971

385.584

428.000

349.445
385.584

Werving baten
- Kosten eigen fondswerving
Beheer en administratie
- Kosten beheer/administratie
Som der lasten
Saldo van baten en lasten

Resultaatbestemming

Werkelijk
2016
EUR

47.584

435.939

326.451
349.445

43.230

326.451
40.414

47.584

43.230

40.414

42.675

39.625

37.274

475.843

432.300

404.139

-/- 8.872
=======

-/- 4.300

31.800

2017

begroting

2016

Toevoegen/onttrekken aan:
-

Overige reserves

-/- 8.872
--------------/- 8.872
========
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------------31.800
========
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Toelichting op de balans per 31 december 2017
Vlottende activa
Voorraden
2017
EUR
40.000

Diverse artikelen (onder andere boeken)

2016
EUR
36.282

De voorraden zijn voor direct en volledig gebruik in het kader van de doelstelling. Er zal in
de toekomst geen voorraad meer op de balans worden opgenomen. In drie jaar zal de
voorraad geheel afgebouwd worden. De uitgaven zullen rechtstreeks als kosten worden
verantwoord.

Vorderingen en overlopende activa
Rekeningen courant leden International
Rekening courant Nederland
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Diverse vorderingen

2017
EUR
1.987
0
1.093
26.767

2016
EUR
3.569
8.481

29.847

13.313

1.263

Vorderingen en overlopende activa zijn in het kader van de bedrijfsvoering.

Liquide middelen
ABN AMRO Bank, rekeningen - courant

Alle liquide middelen staan vrij ter beschikking en geheel
conform de bedrijfsvoering van de stichting.

50

2017
EUR
43.646

2016
EUR
32.524

43.646

32.524
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PASSIVA
Reserves
2017
EUR

Overige reserves
Saldo per 1 januari
Mutatie vanuit staat van baten en lasten

2016
EUR

64.782
-/- 8.872

32.982
31.800

55.910

64.782

Saldo per 31 december

Kortlopende schulden
2017
EUR

Schulden aan leveranciers
Belastingen/pensioenen
Rekening courant Nederland
Vakantiegelden
Overige

5.841

5.103

1.115

1.386

42.015

0

5.575

6.931

3.037

3.917

57.583
=========

17.337
==========

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Er loopt 1 leaseverplichting voor 1 auto. Maandelijkse termijn ex. btw
€ 547. Deze overeenkomt loopt in 2018 af.
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2017
BATEN
Baten van particulieren en bedrijven
Donaties en giften:
Donaties particulieren

2017
EUR

2016
EUR

463.765
463.765
=======

433.901
433.901
=======

Alle baten komen uit onze achterban. Bijdragen variëren van € 10 tot soms wel enkele
duizenden euro’s. Dit is niet structureel. De donaties komen vooral uit de inzamelingsactie,
die wij gedurende het jaar organiseren.

Baten als tegenprestatie voor de levering van:
2017
EUR
3.206
3.206
=======

Producten

2016
EUR
2.038
2.038
=======

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Voorlichting
2017
EUR
199.034

Publiciteit
Personeelskosten
- Lonen en salarissen
- Sociale lasten
- Pensioenlasten
- Overige personeelskosten

120.579
24.047
5.273
16.301

87.001
31.908
5.348
17.991
166.200
10.340
9.309
701
385.584
========

Huisvestingskosten
Kantoor en algemene kosten
Afschrijvingen en rente kosten
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2016
EUR
161.501

142.248
8.969
13.187
546
326.451
========
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Werving baten
Kosten eigen fondswerving
2017

Publiciteit
Personeelskosten:
- Lonen en salarissen
- Sociale lasten
- Pensioenlasten
- Overige personeelskosten

2016

EUR

EUR

22.115

17.945

16.077

11.600

3.206

4.254

703

713

2.174

2.399

Huisvestingskosten
Kantoor en algemene kosten
Afschrijvingen en rente kosten

22.160

18.966

2.068

1.794

1.163

1.648

78

61

47.584
=======

40.414
=======

De verhouding van de totale verwervingskosten t.o.v. het totaal van de baten bedraagt in
2017 10,2%. (2016 9,3%)

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

Personeelskosten:
- Lonen en salarissen
- Sociale lasten
- Pensioenlasten
- Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor en algemene kosten

2017

2016

EUR

EUR

24.116

17.400

4.809

6.381

1.055

1.070

3.260

3.599
33.240

28.450

8.272

7.176

1.163

1.648

42.675
=======

37.274
=======

Het percentage kosten beheer en administratie bedraagt in 2017 t.o.v. het totaal van de
baten 9,1%. (2016 8,6%)

In 2017 waren er gemiddeld, gerekend als FTE’s 2,5 werknemers in dienst. ( 2016: 3,1)
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Directie salaris Stichting Christians for Israel International
Dienstverband directeur
Naam:

A.E.L. Tucker

Aard:
Uren (voltijds werkweek)

Executive director
40 uur per week

Parttimepercentage:
Periode:

90 %
01-01 t/m 31-12

Bezoldigingsregeling:

Eigen regeling

Bezoldiging directeur (in euro’s)
Bruto salaris

2017

2016
71.448

70.536

4.956
5.673

4.956
5.588

Totaal jaarinkomen
SV-lasten (werkgeversdeel)

82.077
9.852

81.080
9.840

Pensioenlasten (werkgeversdeel)
Totaal bezoldiging / Totaal personeelskosten directeur

5.866
97.795

5.794
96.714

Privé gebruik auto
Vakantiegeld
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OVERIGE GEGEVENS
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: de Toezichthoudende Commissie en het bestuur van de Stichting Christenen voor Israël Nederland
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017

Ons oordeel
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017 van Stichting Christenen voor Israël Nederland te
Nijkerk gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Christenen voor Israël Nederland per 31 december 2017
en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving
650 ‘Fondsenwervende Organisaties’.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2017;
2. de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2017; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Christenen voor Israël Nederland zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
het bestuursverslag; en
begroting 2018 en 2019.

mth accountants & adviseurs b.v.
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; en
alle informatie bevat die op grond van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende
Organisaties’ is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de
controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650
‘Fondsenwervende Organisaties’ en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde
diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag in overeenstemming met Richtlijn voor de
Jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende Organisaties’ alsmede voor het opstellen van de begrotingen.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met
de in Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende Organisaties’. In dit kader is het
bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van
de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in
continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken
op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de
bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De Toezichthoudende Commissie is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de stichting.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende
en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij
tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
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Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers
op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en
de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als
gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden
en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is
het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake
zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben
niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren
van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het
op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan
voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening.
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op
de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen
of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen;
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen, waaronder de Toezichthoudende Commissie en het
bestuur, onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit
onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Hoevelaken, 21 juni 2018
mth accountants & adviseurs B.V.

Was getekend

drs. B.M. Tinge RA
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A

Begroting 2017, 2018 en 2019

(in € 1.000)
BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving
Donaties en giften
Nalatenschappen en legaten
Verkoop goederen

Baten uit beleggingen
Rente
Som der baten

Cijfers Begroting Begroting
2017
2017
2018

Begroting
2019

5.668
92
16
5.776

5.178
250
30
5.458

5.283
100
23
5.406

5.810
200
15
6.025

14

5

3

10

5.790

5.463

5.409

6.035

2.884
155
487
213
33
89
7
3.868

2.789
1
399
291

2.758
5
440
289

20

8

3.500

3.500

2.900
150
500
220
40
100
10
3.920

355
534
42
71
17
1.019

399
504
44
67
13
1.027

352
557
35
65
13
1.022

400
550
50
100
15
1.115

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Ondersteuning projecten
Afdrachten
Eigen aanschaffingen projecten
Publiciteit
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor en algemene kosten
Afschrijvingen en rentekosten
Voorlichting
Publiciteit
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor en algemene kosten
Afschrijvingen en rentekosten
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X € 1.000

Cijfers Begroting Begroting
2017
2017
2018

Begroting
2019

Werving baten
Kosten eigen fondswerving
Publiciteit
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor en algemene kosten
Afschrijvingen en rente kosten

113
285
34
63
17
512

131
270
36
53
13
503

124
282
28
56
13
503

140
290
40
75
15
560

296
40
63
17
416

280
42
53
13
388

295
33
57
13
398

300
40
75
15
430

5.815

5.418

5.423

6.025

-/-25

45

14

10

-130
44
61
-/-25

45
0
45

-/-14
0
-/-14

10
0
10

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor en algemene kosten
Afschrijvingen en rente kosten

Som der lasten

Resultaat
Overschot/tekort is
toegevoegd/onttrokken aan:
Geoormerkte bestemmingsreserve
Overige reserves
Bestemmingsfonds

Opmerking:

Wij verwachten, dat we de lijn van de afgelopen jaren kunnen blijven volgen.
De prognoses zijn aan de voorzichtige kant gehouden.
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