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Inleiding  
StandWithUs is een organisatie zonder winstoogmerk met vestigingen wereldwijd, 
waaronder de stichting StandWithUs Nederland. Zij richt zich op het Nederlandse publiek. 

StandWithUs Nederland is een Educatieve organisatie, gespecialiseerd in Israël en 
Holocaust educatie. We worden geïnspireerd door onze liefde voor Israël en door de 
overtuiging dat onderwijs de weg naar vrede is. StandWithUs is toegewijd aan het 
informeren van het publiek over Israël en het bestrijden van extremisme en antisemitisme. 
Wij zijn van mening dat kennis van de feiten gemeenschappelijke vooroordelen over het 
Arabisch-Israëlische conflict zal corrigeren en discussies en beleid zal bevorderen die de 
vrede in de regio ten goede komen. 

 

Missie, visie en doelstelling  
 

Missie 
StandWithUs werd opgericht in mei 2001, in een woonkamer in Los Angeles door Roz 
Rothstein en Esther Renzer. Roz en Esther riepen gemeenschapsleiders bijeen om te 
bespreken hoe zij zouden moeten reageren op de anti-Israël-vooroordelen in hun 
gemeenschap. Tijdens de Tweede Intifada werden Israëlische burgers fysiek aangevallen en 
de media gaven hier een vertekend beeld van. De gemeenschapsleiders reageerden 
proactief op een bevooroordeeld redactioneel stuk in de Los Angeles Times met een 
ingezonden artikel met feiten, een bijeenkomst van de gemeenschap en een toezegging om 
nauwkeurige informatie over Israël te verstrekken. 

StandWithUs onderwijst en informeert door middel van geavanceerde campagnes, 
materialen, sprekers, programma's, conferenties en missies naar Israël. Miljoenen mensen 
worden wereldwijd bereikt via sociale-mediaplatformen in 18 verschillende talen. We zorgen 
ervoor dat Israëls prestaties en voortdurende uitdagingen worden verteld op middelbare 
scholen, universiteitscampussen en in gemeenschappen over de hele wereld. 

StandWithUs Nederland is haar activiteiten begonnen in 2016 als reactie op antisemitisme 
en anti-Israël sentimenten die zich in de Nederlandse maatschappij afspeelden en 
hedendaags afspelen. Tijdens de messteek-intifada in Israël was er weinig berichtgeving 
hierover in Nederland en heersten er ook complottheorieën hierover op sociale media. Dit is 
het moment waarop StandWithUs Nederland is opgestaan en getracht heeft door middel 
van sociale media de berichtgeving recht te trekken en feitelijke informatie te verspreiden. 

 

Visie 
StandWithUs Nederland is uit het oogpunt van educatie erop gericht om het Nederlandse 
publiek te informeren over de ontwikkelingen met betrekking tot Israël, onderwijs over de 
Holocaust en het versterken van de Joodse gemeenschap. We willen ervoor zorgen dat het 
verhaal van Israëls prestaties en voortdurende uitdagingen wordt verteld op middelbare 
scholen, op universiteitscampussen en in gemeenschappen in Nederland en verder een 
organisatieplatform aan te bieden voor iedereen met een interesse in Israël. 
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Doelstelling 
Om onze visie tot uiting te brengen stelt de organisatie het volgende ten doel: 

De stichting tracht haar doelen te verwezenlijken door onder meer, het verschaffen van 
informatie via brochures, (sociale) media, uitnodigen van sprekers, educatieve programma’s 
voor scholen, universiteiten en professionals, websites en samenwerking met verwante 
organisaties.  
 

Activiteiten van de organisatie 
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 Facebook en Instagram 
waarop dagelijks nieuws over Israël en Nederland wordt gedeeld. 

- Eén keer per maand sturen wij een nieuwsbrief via email met daarin nieuws, feitjes, 
en actuele informatie over StandWithUs Nederland 

- We hebben een actieve website met daarop artikelen, onze evenementen en een 
blog. Evenals is er informatie over de organisatie en Israël op te vinden 

- Er worden meerdere activiteiten per jaar georganiseerd. Allen met educatieve 
doeleinden. 

Verwachte projecten (in het jaar 2022): 

- 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. 
- Een uitgave van educatief materiaal met feiten over Israël en het conflict in 

brochures 
- Een videoproject voor educatieve doeleinden. 
- Een online educatie cursus voor de staf over Israël en Zionisme. 
- Stolpersteinen schoonmaken t.b.v. educatie over de holocaust. 

 

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 
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De bestuursfuncties worden verricht door natuurlijke personen. De volgende leden vormen 
sinds de oprichting het bestuur: 

Jaël Niesink, Voorzitter 
Alexander G.S. Driessen, Secretaris 
Moran Reijzer, Penningmeester 

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 
De stichting heeft, in de huidige situatie, vooralsnog geen werknemers in dienst. De 
stichting wordt bijgevallen door vrijwilligers. 

 

Financiële staat 
Het vermogen van de stichting is beperkt. Wij verkeren in een gezonde financiële situatie en 
verwelkomen iedere donatie ten behoeve van het uitvoeren van onze activiteiten. Ons 
streven is om binnen dit jaar een kantoor op te zetten met vaste werknemers die onze 
educatieve programma’s zullen ontwerpen en uitvoeren, educatief materiaal zullen 
produceren, evenementen ten behoeve van onze doelstellingen zullen uitvoeren, actief 
antisemitisme en anti-Israël activiteiten op de onderwijsinstellingen te monitoren en hier 
actief tegen op te treden en alle verplichtingen van de stichting naleven. 
 

StandWithUs heeft uw hulp nodig! 

Word donateur en investeer in onze educatieve projecten 
voor de toekomst van Joods-Nederland  

en voor de toekomst van Israël. 

Neem contact met ons op: 

Elad Zigler: eladz@standwithus.com 
 

Doneer aan IBAN NL08 INGB 0008 9877 02 t.n.v. Stichting StandWithUs Nederland, of 
via https://www.standwithus.nl/doneer 

 

StandWithUs Nederland is een erkende ANBI-stichting, waardoor uw gift  
(gedeeltelijk) belastingaftrekbaar is. 


