Bestuursverslag
Jaarverslag Stichting Chai 2008 t/m 2013
Dit bestuur verslag betreft een samenvattend verslag over voorgaande jaren.
Het bestuur heeft in de afgelopen jaren een ernstige tekortkoming geconstateerd van
coördinator Harry Nihom in Israël. Deze wilde geen verantwoording afleggen van de in
Nederland ontvangen publieke gelden die hij in Israël uitgaf.
Het bestuur van Stichting Chai heeft daarom hun bestuurlijke en wettelijke plicht in acht
genomen door deze coördinator te ontslaan op 18 juli 2008. Het verloop is nagenoeg bekend.
In dit jaarverslag van Stichting Chai wordt verantwoording
afgelegd over de activiteiten en projecten, die in voorgaande jaren zijn uitgevoerd.
We mogen met dankbaarheid terugzien.
2500 donateurs zijn op de stelselmatig hoogte gehouden van onze activiteiten gedurende de
afgelopen jaren.
Er kwam een plan van aanpak door middel van een stappenplan.
Dit stappenplan bevatte de volgende onderdelen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vaststellen van de uitgangspositie
Analyse van de kansen
Het bepalen van de strategische opties en het maken van keuzen
Het bepalen van de positionering van onze stichting
Onderzoek en selectie van de doelen
Het maken van een activiteitenplan.
Beleid waarmee de doelstelling wordt nagestreefd.
Meting en evaluatie van de resultaten en eventueel herdefinitie van de doelen

1
Vaststellen van de uitgangspositie
Hierin werd aangegeven waarvoor de doelstelling wordt geschreven. Gaat we voor één doel
of juist om meerdere?
Daarmee wordt de hele stichting als uitgangspositie genomen.
2
Uitvoeren van een situatieanalyse
Het in kaart brengen van de interne en externe omgeving van de stichting

Dit geschiedt aan de hand van het verzamelen van interne en externe informatie.
3
Het bepalen van de strategische opties en het maken van keuzen
De confrontatiematrix.
Hoe om te gaan met de berichten over de ontslagen coördinator.
Er kunnen namelijk vier hoofdstrategieën gevolgd worden te weten: de aanvalsstrategie, de verdedigingsstrategie, de versterkingsstrategie en de terugtrekstrategie.
Heeft inzicht verschaft hoe de stichting zich zou moeten opstellen in de markt
4
Het bepalen van de positionering van onze stichting c.q. doel of project.
Het creëren van een unieke, herkenbare propositie voor onze stichting.
In deze stap stellen we dus vast op welke wijze we ons onderscheiden van andere stichtingen.
Hoe willen we dat de donateurs onze doelen gaat zien en door te zien te gaan geven.
5
Onderzoek en selectie van doelen.
Onderzocht en geselecteerd werden de doelen die onder beheer stonden van de coördinator.
6
Het maken van een activiteitenplan.
Het activiteitenplan omvat een overzicht van alle activiteiten, binnen een bepaalde periode
met als doel fondsenwerving
7
Beleid waarmee de doelstelling wordt nagestreefd
Ontmoetingen – door het bouwen van relaties in Nederland en België en Israël waardoor de
samenwerking t.b.v. de doelstellingen van de stichting zal groeien.
Het beleid met betrekking tot de omvang van de binnengekomen donaties.
Er is geen vrij besteedbaar vermogen, buiten de donaties.

8
Meting en evaluatie van de resultaten en eventueel herdefinitie van de doelen.
Inspanningen moeten constant worden getoetst om te kunnen bepalen of de gestelde
doelstellingen zijn behaald.
De volgende goede projecten zijn gevonden.
•

Ondersteuning van praktische uiterst noodzakelijke hulp voor de primaire
levensbehoefte zoals:

(voedsel, kleding en medicijnen)
•
•

Gaarkeukens
AKIM – Family Support Centre voor gezinnen waarvan een lid met een verstandelijk
en/of lichamelijke

handicap die nog thuis wonen.
Jeruzalem biedt een verscheidenheid aan ondersteunende diensten aan door
te helpen deze families om te gaan met de dagelijkse druk die deel uitmaken
van hun leven.
Zij opereren in het culturele en religieuze centrum van de wereld in de
schaduw van de strijd.
•

Orphans weeskinderen

Met haar doel om steun en hulp aan meer dan 9.236 militaire weeskinderen
Alle activiteiten worden op vrijwillige basis uitgevoerd endragen geen steun
van de overheid
•
•

Stichting Jad le Netanya.
Project in Judea en Samaria

Onze ACTIVITEITEN van 2008 t/m 2013 bestonden uit:
•
•
•
•

2010

Het vertrouwen terugwinnen van de donateurs
Het organiseren een fietstocht, wandeltocht en Jogging Run.
Ook zijn er kinderspelen georganiseerd om de jeugd ook bewust te maken voor de
nood van anderen. Deze spelen zijn goed bezocht.
Diverse fondswervingsactiviteiten.

3.a In dit jaar heeft de stichting met name de focus gehad op de inrichting, de te formuleren
doelstellingen en de sponsoring. Op kleine schaal heeft de stichting hulp kunnen bieden.
3.b. 2011, 2012 en 2013
In deze jaren is de trend voortgezet met de zo zeer belangrijke doelstelling donateurs te
werven en activiteiten te organiseren in de vorm van flyers, nieuwsbrieven enz.
De stichting is als organisatie sterker neergezet. Een concrete vertaling daarvan is de
erkenning door de belasting als ANBI (algemeen nut beogende instelling).
In 2014 is er een nieuwe website gerealiseerd en aangepast en inmiddels online gezet.
http://www.Chaifriends.com
Belangrijke bestuurlijke voornemens zijn dat het bestuur zal worden uitgebreid.
De gesprekken zijn hierover gaande.
Uitgangspunt is vastgesteld:
Er zullen minstens 3 bestuursleden zijn:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
en een:
Vice-voorzitter
Vaak heeft de vice-voorzitter geen duidelijke taak. Toch is het aan te bevelen om deze functie
serieus te nemen en de vice-voorzitter taken te geven:
•
•

Vervangt de voorzitter tijdens diens afwezigheid.
Controleert de penningmeester en ontvangt daarom afrekeningen.

Daarnaast zullen er naar minstens 10 veldwerkers worden gezocht worden voor de uitbreiding
fondsenwerving.
Controle panel
Deze controleert de projecten en de afdrachten
Zullen dit ook ter plekke gaan controleren en afstemmen wat een project zoal daadwerkelijk
nodig heeft en of het geld bestemd is waarvoor het gegeven is.

Voor de fietstocht, spelen en wandeltochten zullen er 2 EHBO’ers moeten worden gevonden
die op deze dagen vrijwillig mee willen helpen.
Op zeer kleine schaal is er projectsteun gegeven aan:
•
•
•

Orphans weeskinderen.
Gaarkeukens
Stichting Jad le Netanya

Vanwege het innige gevoel van solidariteit van de bestuursleden met het land Israël en het
Joodse volk verlenen we steun in Israël en de gebieden Judea en Samaria.
Dit doen we door solidariteit en actie te continueren in Israël
Door behoorlijk aantal enthousiaste donateurs zien we een trend opkomen die de stichting in
volle bloei zal zetten.
Besloten is om deze trend de komende jaren voort te zetten en uit te breiden.
December 2013
Toelichting bij de balans en de begroting:
Dat Stichting Chai te kampen heeft gehad met verminderde opbrengsten is niet zo
verwonderlijk.
Nu de economische crisis op zijn retour is, hopen we meer geld op te halen voor de
slachtoffers in Israël.
Ondanks alles vallen de opbrengsten per jaar hoger uit.
De opbrengsten 2012 € 802,00 hoger waren ten opzichte van 2011.
Voor de projectsteun in 2012 € 745,00 ten opzichte van 2011.
Voor de projectsteun in 2013 € 1568,00 hoger uitvielen ten opzichte van 2012.
Het nadelig eindsaldo 2013 is aan het begin van 2013 vereffend uit de maandelijks algemene
ontvangen giften en donaties.
Gestreefd zal worden door de kosten te minderen naar 3% van de opbrengsten en 97%
rechtstreeks te geven aan de daarvoor bestemde doelen.

