
Bestuursverslag 

Jaarverslag Stichting Chai 2014 

Dit bestuur verslag betreft een samenvattend verslag over 2014. 

Nu de situatie van de heer Nihom in behandeling is mede door de aangifte die destijds is gedaan is onder nummer 

PL1820 2011716224-1 door het bestuur van Stichting Chai als gevolg van de bestuurlijke plicht die op hen ruste en 

door de terechte toenemende druk van de donateurs naar aanleiding inzake de verantwoording van publieke 

donateursgelden, heeft als gevolg dat we meer geld ophalen voor de slachtoffers in Israël. 

In dit jaarverslag van Stichting Chai wordt verantwoording 

afgelegd over de activiteiten en projecten. 

We mogen met dankbaarheid terugzien. 

 

Meer dan positief zijn de donateurs die stelselmatig op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten gedurende 

de afgelopen jaren. 

Het stappenplan uit het jaarverslag van 2013 hebben wij in 2014 volledig waar kunnen maken.  

Vanwege het innige gevoel van solidariteit van de bestuursleden en het toenemende donateursaantal met het land 

Israël en het Joodse volk verlenen we steun in Israël. 

Door behoorlijk aantal enthousiaste vrienden van Israël zal er een evaluatie plaatsvinden t.a.v. de projecten. 

Verschillende donateurs hebben ideeën naar voren gebracht om ons doelstellingen kracht bij te zetten t.a.v. 

verschillende projecten. 

We zien 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. 

Gedane werkzaamheden: 

 

Alle kerken in Nederland zijn aangeschreven en we hebben daarop mooie reacties gekregen. 

Ook van diverse kringloopwinkels hebben we goede reacties mogen ontvangen. 

Bij diverse mensen, die destijds betrokken waren bij Stichting Chai onder leiding van de heer Nihom, hebben wij nog 

meer adressen en mensen weten te traceren. Ook deze zijn aangeschreven. 

Enkele bedrijven zullen nadenken om i.p.v. een eindejaars-borrel geld te geven voor het goede doel. 

Het adressenbestand groeit gestaag. En is geheel in kaart gebracht. 

 

Ontmoeting: 

 

In het “Doornse Gat” in Doorn hadden we een mooie ontmoeting met een groot aantal donateurs. 

De locatie was mooi en er waren voldoende toiletten aanwezig. 

De opkomst (43 mensen) was goed te noemen. 

Wat de activiteiten betreft hebben er buiten de geplande activiteiten om tussentijdse ontmoetingen plaatsgevonden 

voornamelijk ten doel om nieuwe vrijwilligers met elkaar kennis te laten maken. Dit had een dermate positief 

resultaat voor de Stichting dat er een vervolg op komt. 

De muziekavonden die tegelijkertijd met de lezingen plaatsvonden vraagt naar meer. 



Hoe… moet nog even uitgedacht worden daar meerdere avonden niet alleen doeltreffend moeten zijn maar ook 

weer kosten met zich mee zal brengen. 

De avonden die hebben plaatsgevonden hadden een doorslaand succes. 

 

De lezingavonden en muziekavonden die als twee aparte items op de website staan, zijn in 2014 samengevoegd. Of 

dat zo blijft moeten we nog even bezien. Op de site blijven deze avonden nog even zo staan. Kostenbesparend is 

echter door deze avonden samen te laten smelten. 

 

De organisatie van het fietsevenement bracht met zich mee dat er te weinig coördinators  waren dat uitte zich 

doordat mensen die de omgeving niet kende dermate verkeerd zijn gereden zodat ophalen met de auto noodzakelijk 

was. 

Niemand heeft daarover geklaagd en de BBQ en een Israëlisch wijntje maakte veel goed. 

 

Op verschillende punten waren er twee EHBO ers aanwezig met hun eigen auto. Dit in verband dat zij ook sneller van 

a naar b konden gaan. 

Gelukkig hebben zij niet in actie hoeven te komen. 

 

Over deze evenementen zullen er een drietal brainstorm avonden komen. 

 

De gids uit Israël zal in Israël poolshoogte nemen over de animo voor een nog een 3 tal lezingen door invloedrijke 

mensen die méér kunnen vertellen over Israël dan een doorsnee iemand. 

Voorts zullen we de projectcoördinatoren vragen hun doelstellingen breder toe te lichten t.a.v. de hulpvraag d.m.v. 

beeldmateriaal. 

 

De ontmoetingen van de met name de oudere onder ons die voor Israël breien, haken en kaarten maken zullen 

worden uitgebreid. Het is tevens voor die mensen niet alleen een “uitje” maar ook de behoefte om met andere te 

communiceren neemt toe. Van de nood een deugd maken noemen we dit. Het één sluit het ander niet uit.  

 

En er is besloten voor: 

 

• Meer aandacht voor de jeugd van 15 t/m 18 jaar en de oudere jeugd. 

• Voor de jeugd t/m 15 jaar zullen er steptochten worden gehouden door geheel Nederland. 

• Karaoke avondenreeks zal er georganiseerd worden en op kleine schaal in jeugdtaal spreekbeurten gehouden 

worden omtrent Israël. 

• En er zal een soort van Mud-Masters parcour worden uitgezet voor de oudere jeugd vanaf 18 jaar met als 

doel Israël. 

 

Onze reis in mei vind zijn voortgang. 

 

 

 

Al met al kunnen we 2014 een geslaagd jaar noemen. 

Natuurlijk vraagt de Stichting om méér maar we moeten ook dankbaar zijn. 

 

Er is nog altijd een hoop werk te verrichten om onze doelstellingen te bereiken. 

Hopelijk zullen steeds meer mensen ons weten te vinden om 2015 tot een wederom geslaagd jaar te maken. 

 

Shalom ! 

 

 

 

 
 


