
Steuncomité Israëlische Vredesgroepen en Mensenrechten-0rganisaties 

1 
 

 

 

 

 
 

 

 

Steuncomité Israëlische Vredesgroepen en 
Mensenrechtenorganisaties 

 

 

 

 

Jaarrekening 
 

 

2019 
  



Steuncomité Israëlische Vredesgroepen en Mensenrechten-0rganisaties 

2 
 

Inhoudsopgave 

 

 

Inleiding 3 

Balans  4 

Toelichting op de balans 4/5 

Resultatenrekening 6 

Toelichting op de resultatenrekening 7 

Overzicht groepen, fondsen en  
geoormerkte gelden  8 

  



Steuncomité Israëlische Vredesgroepen en Mensenrechten-0rganisaties 

3 
 

Inleiding 
Omdat in de afgelopen jaren een te groot deel van de inkomsten van SIVMO op gingen 
aan de kosten van het bureau, heeft het bestuur dat in de tweede helft van 2018 
aantrad - zoals ook in het vorige verslag gemeld - gekozen voor een aantal drastische 
stappen:  

• De afbouw van het kantoor waarbij we afscheid hebben moeten nemen van 
onze medewerker, 

• Een transitie naar een vrijwilligersorganisatie 
• De transitie van ‘De Brug’ naar een elektronische variant. 

Deze maatregelen hebben in 2019 geleid tot een sterke reductie van de kosten. 
Daarnaast was - dankzij gerichte projectfinanciering door enkele welwillende grotere 
gevers en fondsen - substantiële investering mogelijk in een geheel nieuwe website en 
in de opzet en aanloop van een nieuw vormgegeven nieuwsbrief. Behalve de reductie 
van de kosten vormen de nieuwe website en de frequentie van uitkomen van de 
Nieuwsbrief een goede basis voor verdere uitbouw van de belangstelling en aanwas 
van donaties. Inderdaad beginnen deze investeringen te leiden tot het beoogde doel, 
maar uitbouw van gerichte promotie is zeker nog nodig. Voor het komend jaar heeft 
het bestuur besloten om uit de projectfinanciering nog restende gelden te reserveren 
voor uitvoering en ondersteuning van deze promotie. 

Het beleid om de aan SIVMO gedoneerde gelden altijd voor het overgrote deel 
daadwerkelijk aan de gesteunde groepen toe te kennen blijft ongewijzigd 
gehandhaafd.  Omdat een belangrijk deel van de binnenkomende gelden zonder 
nadere specificatie wordt geboekt ten behoeve van “SIVMO en groepen”, komt als 
regel minstens 80% hiervan ten goede van de groepen. Maximaal 20% wordt gebruikt 
voor informatievoorziening over de groepen in Nederland, inclusief de bekostiging van 
de Nieuwsbrief, voor promotie, donateursadministratie, transferkosten etc. 

In financieel opzicht heeft 2019 door genoemde ontwikkelingen een acceptabele 
verbetering te zien gegeven: 

• Een positief resultaat van € 10.120,  
• Er is een reservering gemaakt voor het e-turnproject en uitbouw van 

promotieactiviteiten, 
• Aan de groepen hebben we in de loop van het jaar (wederom soms met 

bancaire tegenwerking)  € 67.500 uitgekeerd en per ultimo 2019 stond ook nog 
€ 29.384 tegoed voor latere overmaking, deels geoormerkt voor specifieke 
groepen, deels voor nadere verdeling over de groepen. 

AMSTERDAM, 16-02-2020, 

    J. van der Lijn - penningmeester 
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Balans   
 Per 31-12-2018 31-12-2019 

Activa   

Inventaris 2 2 

Waarborgsommen en voorschotten 420 420 

Liquide middelen 35.497 41.959 

Debiteuren 1.613 3 

Totaal Activa 37.532 42.384 

Passiva   

Vermogen 1939  6.059 

Reservering Nieuwsbrief en promotie   6.000   

Kortlopende schulden 4.456  

Nog te betalen posten 4.089 941 

Groepen, fondsen en ‘niet-geoormerkte’ gelden 27.048 29.384   

Totaal passiva 37.532 42.384 

 

Toelichting op de balans 

ACTIVA 31-12-2017 31-12-2018 

Inventaris 2 2 

• Voor inventaris staat ongewijzigd € 1.-op de balans, 
• Apparatuur heeft het einde van de levensduur bereikt. Voor vervanging heeft geen 

reservering plaats gevonden. Bestuursleden en redactie gebruiken eigen apparatuur en 
computeropslag vindt bij providers plaats. 

Waarborgsommen en voorschotten 420 420 

In tegenstelling tot vorig jaar vermeld lijkt dit een waarborgsom aan verhuurder te betreffen. 

Liquide middel 35.497  41.959 

De liquide middelen bestaan uit de volgende saldi: 

- Bankrekening ING 1681625 18.333 24.856  

De stijging van het tegoed op de rekening courant heeft te maken met de toestroom van 
giften laat in het jaar nadat de belangrijkste overmakingen naar de groepen al hadden plaats 
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gevonden. Ook was van twee groepen nog geen afdoende inzicht in hun financiële situatie 
ontvangen en daarom hebben wij uitbetaling opgehouden tot dat verkregen is.   

- Bankrekening ING Vermogenssparen 3.919 3.921 
- Bankrekening ASN Milieusparen 27 27 
- Bankrekening ASN Internetsparen 13.141 13.154 
- Bankrekening ABNAMRO 246401567 76 opgeheven 

Debiteuren 1613 3 

In dit bedrag staat over 2019 alleen de (nauwelijks) rente over het verslag jaar.  

PASSIVA  

Vermogen  1.939 6.059 

Het eigen vermogen van de stichting kon wat oplopen door een drastische 
kostenreductie, dankzij extra bijdragen van onze goede gevers, en doordat de 
projectbijdragen voor de nieuwe website en voor de opzet van de Nieuwsbrief 
gedurende dit boekjaar, de feitelijke projectkosten iets overtroffen. Om de 
continuïteit te waarborgen lijkt dit niveau van eigen vermogen voorlopig afdoende en 
bijdragen die de kosten overtreffen zullen normaliter worden doorgesluisd naar de 
groepen.  

Reservering Nieuwsbrief en Promotie - 6000 

Wel is een reservering gemaakt voor de continuering van professionele 
ondersteuning voor de Nieuwsbrief en voor een aanzet tot  promotie via e-media, die 
mogelijk is geworden met de realisatie van de website en een goede nieuwsbrief. 
  

Kortlopende schulden  4.456 -  

Nog te betalen posten 4.089 941 

De in het vorige jaar nog uitstaande posten wegens druk- en salariskosten zijn 
inmiddels komen te vervallen. In beide jaren waren er nog enkele nagekomen 
rekeningen en declaraties, o.a. de zzp-er die assisteert bij de opzet van een 
vernieuwde nieuwsbrief en website en de verzending van de donateursbrief. 

Groepen, fondsen en niet-geoormerkte gelden 27.048 27.623  

Dit betreft de tegoeden voor de groepen, deels geoormerkt voor individuele groepen, 
deels nog nader uit te splitsen. Zie voor een specificatie op bladzijde 8. Om 
transferkosten te beperken wordt pas overgeboekt als een redelijke bijdrage is 
verzameld. Ook is de stand van onze verplichtingen tegenover de groepen aan het 
eind van het jaar hoog doordat de donateursbrief laat in het jaar werd verzonden en 
nog geen volgende overboekingen hadden plaatsgevonden.   
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Resultatenrekening over 2019 

Baten 2018 2019 
Donaties aan SIVMO  25.387 16.307* 

Aandeel (10%) van “voor SIVMO en groepen” - 2.325 

Projectbijdragen e-turn project  13.500  

Legaten 601 0 

Abonnementen 15.360 0 

Overige baten 203 40 

Totaal baten 41.551 32.173 

Lasten 
Loonkosten 34.596 0 

Huisvestingskosten 2.538 2.983 

Bureau- en 0rganisatiekosten 5.603 2.499 

Afschrijvingskosten 100 0 

Kosten De Brug/Nieuwsbrief 16.962 6.215 

Projectkosten (e-turn) 1.742  9.897 

Kosten voorgaande jaren  458 

Totaal lasten 61.541 22.052 

Resultaat -19.990 10.120 

Toelichting op de Jaarrekening 2019 
Donaties aan SIVMO  25.387 16.307* 

De donaties voor SIVMO lijken hier terug te lopen, maar dat is het resultaat van een 
verdeelsleutel waarbij 90% van de donaties voor ‘SIVMO en groepen’ ad € 26,234 werd 
toegerekend aan de groepen en als verplichting aan hen op de balans komt.  

SIVMO-aandeel van “voor SIVMO en groepen” - 2.325 

10% van de algemene (niet ‘geoormerkte’) bijdragen voor “SIVMO en groepen” werd 
toegerekend aan SIVMO ter dekking van onze eigen kosten.   

Bijdragen voor e-turn project  13.500 

Bijdragen expliciet voor opzet nieuwe website en Nieuwsbrief 
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Legaten 601 0 

Met een ouder wordende donateursgroep lijkt dit een voor SIVMO potentieel 
interessante inkomstenbron die meer aandacht behoeft. 

Abonnementen 15.360 0 

De uitgave van de papieren versie van De Brug is gestopt. Het bestuur heeft besloten 
voor de Nieuwsbrief geen abonnementsgeld te vragen. Een deel van de abonnees zet 
hun bijdrage als gift voort. 

 Overige baten 203 40 

Uiterst beperkte rente-inkomsten over 2019 en een nagekomen abonnementsbetaling. 

Loonkosten 34.596 0 

Onze bureaumedewerker werd in 2018 ontslagen en heeft in 2019 niet meer gewerkt. 
Voor de overlopende salariskosten in 2019 was in 2018 een reservering opgenomen. 
Geen loonkosten meer in 2019. 

Huisvestingskosten 2.538 2.983  

Ongeveer gelijk gebleven. Beperkt verschil door schoonmaakkosten en gemeentelijke 
belasting. 

Bureau- en 0rganisatiekosten 5.603 2.499 

Teruggang van kosten door afstoten van diverse diensten en zelfwerkzaamheid door 
de bestuursleden. 

Afschrijvingskosten 100 0 

Inventaris en computers zijn geheel afgeschreven, maar geen voorzieningen voor 
vervanging. 

Kosten De Brug en Nieuwsbrief 16.962 6.215 

Opzet van de Nieuwsbrief zie onder projectkosten, daarnaast reguliere kosten door 
uitbesteding eind-redactioneel werk aan zzp-er + beperkte kosten Brug-redactie 

Overig incl. projectkosten 1.742 9.897 

In dit boekjaar is de bouw van een nieuwe website gerealiseerd en de regelmatig 
uitkomende Nieuwsbrief kreeg gestalte met projectfinanciering door enkele 
welwillende gevers (zie boven). 

Kosten voorgaande jaren  458  

Dit betreft de nog doorlopende kosten en afhandeling van loonadministratie na 
beëindiging van het dienstverband.    
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Groepen Saldo per Ontvangen en betaalde gelden   Saldo per 

  1-1-2019 Ontvangen van Bestuursbesluit Beschikbaar Betaald in 
2019 

31-12-
2019 

    Fondsen Particulieren         

Active stills 381 2000 100 1619 4100 4000 100 
B’tselem 2425  1000 1190 1775 6390 4500 1890 
Breaking the Silence 2066 6000 956 1929  9000 1951 
Combatant for Peace 208 4000 460 1712  6000 380 
Gush Shalom 1022  

   1022  1022 
HaMoked 275   590  2185 3050 2500 550 
Kav la-Oved 36   275  1912 2223 2000 223 
Machsom Watch 705  4000 810 1270 6785 6000 785 
Mossawa 72  5000 25 1928 7025 7000 25 
Parents Circle 431 5000 170 1509 7110 7000 110 
PCATI 126    1374 1500 1500 0 
Physicians for Human Rights 2392   2170 1520 6082 4000 2082 
Rabbis for Human Rights -315  1000 165  2283 3133 2000 1133 
Reöet Sadaka 101 8000 582 1799 10482 10000 482 
Peace Now 707    793 1500  1500 
Ta’ayush 90  120  210  210 
Zochrot    200  1992 2192 2000 192 
Totaal geoormerkt voor groepen 10.722 36.000 7.813 25.600 79135 67.500 12.634 
Voor groepen algemeen 16.326 20.924*  5089 -25.600     16.739 
* vanuit bijdragen voor ‘SIVMO & groepen’       Totaal 29.374 

 


