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Voorwoord 

 

Het is juni 2020 als ik dit voorwoord schrijf voor de ‘Jaarrekening 2019’; het is een vreemde tijd 
waarin we nu leven met allerlei restricties die ons persoonlijk en als Maluku for Israel raken voor wat 
betreft het organiseren van allerlei activiteiten. 

In 2019 hebben we Pesach gevierd in april en het Sjavoeot-feest in mei. Sjavoeot hebben we voor de 
eerste keer georganiseerd  en dit werd goed bezocht. Het was weer een zegen om deze Bijbelse 
feesten met elkaar te kunnen vieren.  

Nigel Woodley, auteur van het boek ‘De Holocaust ontmaskerd’ hield een spreekbeurt over de 
achtergronden van de holocaust.                                                                                                                            
Ons bestuurslid Ester Wals verzorgde een lezing over familie ten Boom getiteld ‘Meer dan een huis’.  

Voor de fijnproevers was er een kookworkshop ‘Joodse keuken door Dinna Resht met aansluitend 
een kamerconcert door Henk Tetelepta. 

In juli hebben we in Hooghalen samen met de gemeente ‘Deur van Hoop’ en  de ‘Stichting Petach 
Tikvah’  een dag georganiseerd met als thema ‘Pintu Pengharapan’ oftewel ‘Deur van hoop’.  Een dag 
van hoop en een nieuw begin voor Molukkers en Hollanders. 

Wij hebben vijf projecten gesteund: Darom Adom, Marthen Su, de stichting Corrie ten Boomhuis,  
Shorashim Centre in Jeruzalem en de St. Bead Chaim Pro Life. We ervaren het als een zegen om dit te 
mogen doen. 

 

We zien terug op een leerzaam en gezegend jaar waarin we Gods leiding en zegen mochten ervaren. 
Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen en ook voor het jaar 2020 vertrouwen wij er op dat Hij het 
werk voortzet wat Hij begonnen is met Maluku for Israel. 

 

Shalom, 

Ina Veenemans 

 

 

 

 

 



 
1.    Algemeen 
 
Statutaire naam: Stichting Maluku for Israel 
 
 
KvKnummer/Fiscaalnummer: 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 
. Wals, Ester Susan, penningmeester 
. Talapessy, Saleman Patih, secretaris  
 
 
De stichting kent geen beloningsbeleid; de door leden verrichte activiteiten geschieden 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. 
 

mailto:info@malukuforisrael.com


Jaarrekening 2019

Balans per 31 december 2019
2.1

2019 2018
€ €

Activa
Liquide middelen
- bank 1.633 2.452
- kas 50 0

1.683 2.452

Passiva
Reserves
- Eigen vermogen 1.390 2.159
- bestemmingsfonds 293 293

1.683 2.452



2.2 Staat van baten en lasten over 2019

Baten
Giften 4.564 3.870
Baten acties 779 3.414
Som der baten 5.343 7.284

Lasten
- Structurele hulpverlening 1.873 1.822
- Voorlichting 3.009 3.198

4.882 5.020

Werving baten
- Kosten eigen fondswerving 605 655

Beheer en administratie
- kosten beheer en administratie 626 605

Som der lasten 6.113 6.280

Resultaat (769) 1.004

Resultaatbestemming 2018

- onttrekking/toevoeging aan eigen vermogen (769) 711

- naar bestemmingsfonds 0 293

2019 2018
€ €



 

 

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. 
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