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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. Op dit moment 
hebben wij 15 vrijwilligers.  
 

1.2  Activiteiten 

 

International Recht over Israel 
29 januari 2020 
Dit was in samenwerking met Thinc. Hierbij waren verschillende sprekers, zoals 
historici, journalisten en recht-professionals uitgenodigd op de rechtenfaculteit van 
de universiteit van Maastricht. Er waren zo’n 70 personen aanwezig. Hieraan 
verbonden is, wegens een van de sprekers, ook een donatie gedaan voor een 
Stolpersteine in Maastricht.  
 

Stafactiviteit 
11 februari 2020 
Stafleden kwamen bij elkaar voor gezelligheid en drankjes. 
 

Stafactiviteit 
4 maart 2020 
In teamverband hebben we opnieuw contact met elkaar gehad onder het genot van 
hapjes en drankjes.  
 
 
SWU Maastricht Purim Event 2020  
Maart 2020 
Voorafgaand aan de officiële Nederlandse maatregelen die de eerste implicaties van 
quarantaine, sociale distantiëring en annulering van evenementen inhielden, 
verzamelde de Joodse gemeenschap in Maastricht zich voor een Purim-viering. 
 

Webinar over StandWithUs i.s.m. Hanoar Hatzioni 
29 april 2020 
Info 
Een staflid van SWU ging naar België om SWU te presenteren.  
 

Webinar over StandWithUs i.s.m. PIG 
6 mei 2020 



3 

 

 

Één van onze doelen is om samenwerkingen aan te gaan met andere organisaties en 
te helpen waar we kunnen. Op 6 mei gaf StandWithUs Nederland daarom een zoom 
sessie voor de Portugees-Israëlitische Gemeente met als onderwerp BDS en 
Antisemitisme. Zeker in coronatijd waarin de vraag naar online informatie stijgt, 
waren wij blij dit te kunnen doen, en we hopen op een blijvende samenwerking. 
 
 
Stafsessie 
17 juni 2020 
Van Charlotte kregen we een SWU 101 sessie. Dit is goed om elke zoveel tijd te 
doen om de nieuwe stafleden de nodige kennis te geven. 
 
 
StafBBQ 
23 juni 2020 
In Eindhoven kwamen stafleden bij elkaar om te bbq’en en op gezellige manier 
elkaar face-to-face te leren kennen. De meeste mensen hebben elkaar nog nooit in 
het echt gezien. 
 

Rosh Hashana i.s.m. Ijar 
18 september 2020 
In samenwerking met IJAR Maastricht is het SWU NL gelukt om een veilig 
evenement te organiseren in Maastricht. We hebben genoten van elkaars 
aanwezigheden, opvattingen, en verschillende achtergronden. Hopelijk is dit het 
begin van een geanimeerde gemeenschap die nog veel vaker bijeen komt. 
 

Webinar over “Deal of the Century” i.s.m. Ugei 
6 oktober 2020 
In samenwerking met de Italiaanse studentenorganisatie UGEI hadden we een 
webinar sessie over de nieuwe Deal of the Century. Het ging onder andere over 
voormalige vredesvoorstellen, hoe deze anders is dan de andere voorstellen en wat 
de kans zou zijn dat het aangenomen zou worden.  
 

How to be an activist 
10, 17 en 23 december 2020 
Een webinar samen met Italiaanse studenten over hoe je een verschil kan maken als 
StandWithUs activist. 
 

Doorlopende Projecten 
 
 
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 



4 

 

 

antisemitisme door het gebruik van petities en de sociale media op zich, d.w.z. 
gebruikers die onze posts met informatieve graphics en artikelen liken en delen. Eind 
2019 hadden wij rond de 4.500 likes op onze pagina. 
 
Campusteam 

Het campus team heeft als doel om het bericht van StandWithUs Nederland te 
verspreiden om de campus. Zij zullen hiermee de eerste contactpunten zijn met 
studenten door heel Nederland. 
  

2.  Toekomst 
 
In 2021 zullen wij ons nog meer inzetten en nóg actiever zijn dan voorheen. Hoewel 
ten tijde van het schrijven van dit verslag de coronacrisis al is toegeslagen, hebben 
we niet stilgezeten. Veel van onze activiteiten zijn nu online, waaronder educatieve 
webinars.  
 

2.2  Activiteiten 
 
Verwachte projecten (in het jaar 2021 en erna): 

Website toolbox 
Deze toolbox heeft als doel om mensen online kennis te geven en om te gaan met 
argumentatie. Veelgebruikte argumenten worden weerlegd en daarbij wordt meer 
informatie gegeven. 

Jewish Agency 
In samenwerking met de Jewish Agency wordt een educatief plan opgezet om 
Joden in de diaspora te bereiken. Er wordt gefocust op Joodse identiteit, het 
voorkomen van assimilatie en het pro-Israël maken van Joden.  

Capital campaign  
Dit is een groter project met 5 verschillende onderdelen. 

Video’s 
Informatieve korte filmpjes worden gecreëerd om mensen online de kennis te geven. Dit 
zullen gecompliceerde onderwerken zijn die uiteengezet zullen worden. 

Website 
De website zal een bron zijn van informatie. De website zal verschillende soorten functies 
hebben, zoals de eerdergenoemde toolbox, columns en meer. 

Fellowship 
De Fellowship wordt een extracurriculair programma om studenten te versterken tijdens het 
studiejaar. Verschillende onderdelen worden behandeld, zoals public speaking, debatteren, 
onderzoek doen etc. Externe professionals worden ingezet om de studenten de beste 
educatie te geven. 
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StandWithHouse 
Dit zal een kantoor worden waarin wij kunnen werken, ons materiaal kunnen 
plaatsen en groepen kunnen ontvangen 

Materials 
De materialen en boekjes met informatie zijn op dit moment in het Engels. We moeten deze 
vertalen zodat het toegankelijker wordt voor het Nederlandse publiek.  

Intern educatie programma (reeds uitgevoerd in 2021) 
Er wordt een educatief programma opgezet om het team te trainen zodat zij sessies kunnen 
geven door heel Nederland. De training wordt gegeven door Charlotte Korchack, hoofd 
Educatie in StandWithUs.   
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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 rond de 15 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 2020 en is met beleid opgesteld. We sluiten het boekjaar af met 
een toename in het vermogen van € 1.212,91. Er loopt een langlopende schuld, resterend € 
652,46 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. 
 
De huidige materiele activa bestaat uit camera en toebehoren, gekocht in januari 2020, met 
een aankoopwaarde van €908,98 en wordt afgeschreven over een periode van 5 jaar. 
 
Het jaar 2021 zal een spannend en belangrijk jaar worden voor StandWithUs. We zijn nog 
steeds een jonge stichting die afhankelijk is van goodwill en haar vrijwilligers. We hebben 
veel projecten in het vooruitzicht. Ook dit jaar gaan wij door met 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, 28 juli 2021, 
 
 
 
Jaël Niesink   Moran Reijzer   Alexander G.S. Driessen 
Voorzitter   Penningmeester  Secretaris 
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Jaarrekening       
       
   2020 2019 

Inkomsten     
Donatie    €      2.473,00  €         774,00 

Subsidies    €             0,00  €      2.900,00 

Lening    €             0,00   €             0,00  

Bijdrage aan activiteiten door derden    €             0,00  €         238,35 

Totale inkomsten    €      2.473,00   €      3.912,35  

     

     
Bestedingen     
Kosten Inschrijving    €             0,00   €             0,00  

Kantoorkosten    €         110,00  €             3,48 

Administratiekosten    €             0,00         €             0,00        

Bankkosten    €         146,68         €           65,05        

Website    €         100,00  €           98,89 

Sociale Media advertenties    €             0,00  €             0,00 

Promotieartikelen    €           27,87  €         117,49 

Transportkosten    €           92,00  €         427,87 

Evenementskosten algemeen    €         180,48  €           77,24 

Voedingsmiddelen    €         381,38  €         533,06 

Verzekeringen    €           39,90  €             0,00 

Afschrijvingen    €         181,78  €             0,00 

Totale kosten/bestedingen    €      1.260,09  €      1.323,08 
 
 
 
 

Balans 
      
Activa     
Immateriële (vaste activa)    €             0,00   €             0,00  

Materiele (vaste activa)    €         727,11   €             0,00  

Debiteuren (vlottende activa)    €             0,00   €         890,81  

Liquide middelen (vlottende activa)    €      3.052,32   €      2.519,13  

Totale activa    €      3.779,43   €      3.409,94  

     
Passiva     
Reserves en fondsen    €      3.026,97   €      2.457,48  

Langlopende schulden    €         652,46   €         652,46  

Kortlopende schulden    €         100,00   €         300,00  

Totale passiva    €      3.779,43     €      3.409,94   

       
 

 


