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1.  Verslag van het bestuur 
 
StandWithUs Nederland werd gesticht op 3 oktober 2018. Echter was de organisatie hiervoor 
al actief en hebben wij meerdere activiteiten gerealiseerd. StandWithUs Nederland zit in een 
groeiperiode, waarin wij al veel hebben kunnen bereiken met beperkte financiële middelen 
en met de hulp van onze vrijwilligers.  
 
1.2  Activiteiten 
 
Workshop voor Bne Akiwa 
In de zomer van 2018 heeft StandWithUs Nederland een workshop gegeven aan jongeren van 
de Joodse jeugdbeweging Bne Akiwa Nederland tijdens hun bezoek aan Israël. De groep 
zestien- en zeventienjarigen kregen tijdens leuke en educatieve sessies informatie over het 
conflict tussen Israël en de Palestijnen en kregen een cursus met tips hoe zij zich beter 
kunnen verweren tegen antizionisme en antisemitisme. 
 
Pro-Israël manifestatie 
Op 6 september 2016 sprak StandWithUs Nederland op de demonstratie, georganiseerd door 
Time To Stand Up For Israel, tegen anti-Israël groepen en voor dialoog en vrede in Den Haag. 
Dit speelde zich af tijdens het bezoek van de Israëlische minister-president Benjamin 
Netanyahu aan Nederland en vele wit-blauwe vlaggen kleurden Den Haag ter ondersteuning 
van Israël en als tegenreactie op de haat van anti-Israël demonstranten. Elad Zigler: “Het 
steunen van Israël is geen kwestie van linkse of rechtse politiek. Israël is de enige 
functionerende democratie in het Midden-Oosten en een voorbeeld voor co-existentie. De 
enige weg naar vrede is de dialoog.” Twee christelijke Tweede Kamerleden (Joël Voordewind 
(ChristenUnie) en Kees van der Staaij (SGP)) waren aanwezig en steunden de manifestatie, 
evenals Netanyahu zelf. 
 
Seminar voor ‘young professionals’ 
In samenwerking met andere pro-Israël-organisaties (waaronder CiJo en Christenen voor 
Israël) organiseerde StandWithUs Nederland op 30 november 2016 een educatieve seminar 
voor ‘young professionals’. Deze seminar werd georganiseerd vanwege het stijgend aantal 
antisemitische incidenten in Nederland en ging over het bestrijden van antisemitisme en 
BDS-sentimenten. Ook mede-organiseerde StandWithUs Nederland een symposium onder 
aanvoering van vertegenwoordiger Elad Zigler met Amir Ofek (Israëlisch ministerie van 
Buitenlandse Zaken) en Neil Lazarus (communicatie-expert). 
 
Sociale media 
StandWithUs Nederland heeft zich ingezet om de Nederlandssprekende bevolking te 
informeren over Israël en antisemitisme in Europa en de rest van de wereld. Wij hebben onze 
doelgroep betrokken bij onze strijd tegen misinformatie en antisemitisme door het gebruik 
van petities en de sociale media op zich, d.w.z. gebruikers die onze posts liken en delen. In 
2018 hadden wij rond de 2000+ likes voor onze pagina. 
 
  



4 

 

 

2.  Toekomst 
 
In 2019 zullen wij ons nog meer inzetten en nóg actiever zijn dan voorheen. Er zal actief 
fondsen worden geworven en subsidie worden aangevraagd. 
 

2.2  Activiteiten 
 
Onze activiteiten worden uitgezet naar de volgende activiteit soorten: doorlopende projecten 
en verwachte projecten en toekomstige projecten. 
 
Doorlopende projecten: 
- Momenteel heeft StandWithUs Nederland een actieve Facebookpagina waarop 

dagelijks nieuws over Israël en Nederland wordt gedeeld. 
 
Verwachte projecten (in het jaar 2019): 
- StandWithUs Nederland werkt aan een nieuwe, moderne en gebruiksvriendelijke 

website met informatie over de organisatie, Israël en de Holocaust. Ook zal er een 
blog beschikbaar zijn waar een divers publiek voor zal schrijven. 

- Seminars voor jongeren en studenten om zich bewust te maken over de complexiteit 
omtrent Israël  

- Workshops voor professionals  
- Lezingen op campus door interessante sprekers uit Israël, zoals oprichters van 

startups en knessetleden. 
- Lezingen voor 35+ geïnteresseerden in Israël en de beeldvorming van Israël. 
- Lezingen voor 35+ geïnteresseerden in antisemitisme vandaag de dag. 
- Concerten met Israëlische en Arabische zangers ter bevordering van wederzijds 

begrip en vredesdialoog 
- Verschillende uitgaves van educatief materiaal met feiten over Israël, antisemitisme 

en de Holocaust en het conflict in brochures 
- Educatieve video’s over Israël, antisemitisme en de Holocaust 
- Trainingen tegen antisemitisme 
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3.  Organisatie 
 
De organisatie draagt de officiële naam “Stichting StandWithUs Nederland” en is 
opgericht op 3 oktober 2018 en ingeschreven in de KvK op 4 oktober 2018. 
 
KvK nummer:  72751541 
RSIN:    859223577 
Adres:   Kalfjeslaan 376 
   1081 JA Amsterdam 
E-mail:  nederland@standwithus.com 
IBAN:   NL08 INGB 0008 9877 02 

3.1  Bestuur 
 
De volgende leden vormen sinds de oprichting het bestuur: 
 
Voorzitter:   Mevr. Jaël Niesink  
Penningmeester: Dhr. Moran Reijzer 
Secretaris:   Dhr. Alexander G.S. Driessen 
 
Het huidige bestuur neemt zitting voor vier jaar (tot en met 2 oktober 2022) en zal daarna 
aftreden. Bestuurders zijn onbeperkt herkiesbaar. 
 
De bestuursleden zijn allen gezamenlijk bevoegd en zijn onbezoldigd. Zij krijgen geen 
onkostenvergoeding. Gemaakte kosten worden slechts bij vertoon van bewijsstukken en met 
instemming van het gehele bestuur vergoed, waaronder een reiskostenvergoeding voor 
gebruik van de eigen auto valt van € 0,19 p/km. Waar nodig zal de stichting vervoer 
faciliteren. Tot op heden zijn er door het bestuur nog geen kosten gemaakt. De bestuurders 
mogen niet over het vermogen beschikken alsof het hun eigen vermogen is. 
 

3.2  Vrijwilligers 
 
De organisatie wordt bijgestaan door vrijwilligers en heeft geen werknemers in dienst. Onze 
algemeen directeur (vrijwilliger) de heer Elad Zigler leidt de organisatie met veel zorg en 
beleid. Ook het bestuur helpt actief mee om de doelen te bewerkstelligen. 
 
Daarnaast hebben wij een team van 8 vrijwilligers die zich allen tussen de 1 en 15 uur per 
week inzetten voor het organiseren van activiteiten, het schrijven van blogs op onze website 
en het posten op onze Facebookpagina. 
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4.  Jaarrekening 
 
Deze jaarrekening betreft 2018 en is met beleid opgesteld. We sluiten het boekjaar af met 
een schuld van € 788,55. Dit bedrag is bij voorbaat verleend door een privaat persoon die  
de beginfase van de stichting in goede banen wilde leiden door de gemaakte kosten te 
financieren bij wijze van lening. Deze lening zal in 2019 worden afgelost. 
 
Het jaar 2019 zal een spannend en belangrijk jaar worden voor StandWithUs. We zijn pas net 
begonnen als officiële stichting en hebben veel projecten in het vooruitzicht. Met de 
inschrijving in de KvK, het openen van onze bankrekening en het verkrijgen van de ANBI-
status kunnen wij actief fondsenwerven en ons inzetten om misinformatie over Israël en 
antisemitisme te bestrijden en de maatschappij te leren over de Holocaust. 
 
U leest meer over onze organisatie op onze website en in ons beleidsplan. 
 
Het bestuur te Amsterdam, 23 april 2019, 
 
 
 
Jaël Niesink   Moran Reijzer   Alexander G.S. Driessen 
Voorzitter   Penningmeester  Secretaris 
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Jaarrekening      
      
   2018 

Inkomsten    
Donatie    €             5,00  

Lening    €         788,55  

Totale inkomsten    €         793,55  

    
    
Bestedingen    
Kosten Inschrijving    €         702,46  

Administratiekosten    €             0,01        

Website    €           15,09 

Sociale Media advertenties    €           16,36 

Promotieartikelen    €           54,63 

Totale kosten/bestedingen    €         788,55  
 
 
 
 

Balans 
     
Activa    
Immateriële (vaste activa)    €             0,00  

Materiele (vaste activa)    €             0,00  

Debiteuren (vlottende activa)    €         788,55  

Liquide middelen (vlottende activa)    €             4,99  

Totale activa    €         793,54  

    
Passiva    
Reserves en fondsen    €             4,99  

Langlopende schulden    €             0,00  

Kortlopende schulden    €         788,55  

Totale passiva    €         793,54  

      
 
 
 

 


