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Voorwoord 

Afgelopen jaar zijn we enthousiast en gemotiveerd verder gegaan om MFI voor het voetlicht te 

brengen.                                                                                                                                                                                                                                                                          

We hebben regelmatig vergaderd. De naam van onze stichting is veranderd van ‘St. Ambon’ in ‘St. 

Maluku for Israel’ om ook middels onze naam duidelijkheid te geven waar we ons voor inzetten. 

Er vond ook een bestuurswisseling plaats: Mevr. Y. Lengams is afgetreden als secretaris; deze functie 

wordt nu vervuld door Dhr. P. Talapessy. 

We hebben bijeenkomsten georganiseerd met de volgende sprekers: Marthen Su uit Papoea, Mike 

Fryer, Daniël Keijzer, Rabbijn Chaim Eisen en Rabbijn Tzvi Marx.  Hierbij kwamen onderwerpen aan 

de orde als de Holocaust en vergeving en verzoening. 

Hoogtepunten:  

- De Pesachviering in maart waarbij wij uitleg mochten geven over de bijbelse Pesachviering 

aan ongeveer 70 mensen wat zeer gezegend was.  

- De ‘Maluku Sing In’ op 10 december met zang, muziek, dans en niet te vergeten Moluks eten.    

- In augustus hebben we ons gepresenteerd op ‘Camping de Betteld’ tijdens het 

Israëlweekend. 

Al met al waren het zeer geslaagde aktiviteiten met veel bezoekers. 

Fondsenwerving zal in 2017 één van onze noodzakelijke speerpunten blijven om ons werk te kunnen 

bekostigen en  uit te breiden.  

We zijn zeer dankbaar voor al hetgeen we in 2016 mochten doen waarin wij als Molukkers met Gods 

hulp onze visie en liefde voor Israel gestalte mochten geven. 

  

Ina Veenemans - Lawalata  

Voorzitter ‘Maluku for Israel’ 

 

 

 



 

1.    Algemeen 

 

Statutaire naam: Stichting Maluku for Israel 

 

 

KvKnummer/Fiscaalnummer: KvKnummer 30235693 

 

Contact 

Postadres: W.H. Vliegenstraat 43, 7204 NB Zutphen 

emailadres/telefoonnummer info@malukuforisrael.com; 06 40168218 

 

De doelstelling 

Het Molukse volk in Nederland bekend te maken met de unieke positie van Israel die 

in haar falen en slagen tot voorbeeld dient voor de wereld. Het volk van oudsher 

uitverkoren door de Here God, Die niet laat varen het werk wat Zijn hand begon. Ons 

doel is om op te komen voor dit reeds eeuwen verguisde volk. 

Wij willen dit doel bereiken door voorlichting te geven over Israel en het Joodse volk, 

en door het oproepen tot (im)materiële ondersteuning van projecten in Israel. 

 

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan 

De stichting wil een podium zijn waar in verschillende uitingsvormen aandacht wordt 

gegeven aan het Joodse volk c.q. Israël. 

 

Statutair bestuur 

. Veenemans-Lawalata, Ina Grada, voorzitter 

. Lengams, Yvonne Martha Myranda, secretaris (tot 25-07-2016) 

. Paliama, Augustinus Onesimus, penningmeester 

. Talapessy, Saleman Patih, vice-voorzitter/adviseur (vanaf 25-07-2016 secretaris) 
 

 
De stichting kent geen beloningsbeleid; de door leden verrichte aktiviteiten geschiedt 

op vrijwillige basis. 

 

De uitgeoefende activiteiten in de bestaansperiode bestonden uit het nader 

concretiseren van de geformaliseerde organisatie. Daarnaast bood de stichting een 

podium voor sprekers uit binnen- en buitenland m.n. uit Israël die lezingen gaven over 

Israël i.c. het Joodse volk. 
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Jaarrekening 2016

2.1 Balans per 31 december 2016

2016 2015

€ €

Activa
Liquide middelen

- bank 2.021 839

Passiva
Reserves

- Eigen vermogen 1.621 439

- Bestemmingsfonds 400 400

2.021 839



2.2 Staat van baten en lasten over 2016

Baten
Giften 4.721 4.910

Baten acties 2.220

Som der baten 6.941 4.910

Lasten
- Structurele hulpverlening 787 969

- Voorlichting 3.558 2.433

4.345 3.402

Werving baten
- Kosten eigen fondswerving 706 399

Beheer en administratie
- kosten beheer en administratie 708 362

Som der lasten 5.759 4.163

Resultaat 1.182 747

Resultaatbestemming 2016

- toevoeging aan eigen vermogen 1.182 347

- naar bestemmingsfonds 400 400

2016 2015

€ €



 

 

2.3.1  Algemene toelichting 

De doelstelling van de Stichting is het Molukse volk in Nederland bekend te 

maken met de unieke positie van Israel, van oudsher uitverkoren door de Here 

God, Die niet laat varen het werk wat Zijn hand begon. Ons doel is om op te 

komen voor dit reeds eeuwen verguisde volk. 

Wij willen dit doel bereiken door voorlichting te geven over Israel en het Joodse 

volk, en door het oproepen tot materiële ondersteuning van projecten in Israel. 

    

2.3.2   Grondslagen voor resultaatbepaling    

Het resultaat, dat ter beschikking staat voor het doel waarvoor de stichting zich 

inzet, wordt bepaald als het verschil tussen de giften enerzijds en de kosten ter 

verkrijging van de opbrengsten en overige lasten. De stichting startte haar werk 

in 2014. 

 


