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Algemene gegevens instelling
Naam

St. Steuncomite Israelische Vredesgroepen en MensenrechtenOrganisaties (SIVMO)

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 2 1 0 3 9 0

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 40, 1054 SP Amsterdam

Telefoonnummer

0 6 3 9 6 3 6 1 1 5

E-mailadres

info@sivmo.nl

Website (*)

https://sivmo.nl

RSIN (**)

8 0 0 6 8 2 7 5 0

Actief in sector (*)

Internationale hulp en mensenrechten - Mensenrechten
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Israel, Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

2 0

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Mw F.S.(Femke) Roos-Meijer

Secretaris

vacature

Penningmeester

Dr Ir J. (Joost) van der Lijn

Algemeen bestuurslid

Drs R.H.J. (Rick) Meulensteen

Algemeen bestuurslid

Mw Mr. K.(Kathinka) Minzinga-Zijlstra

Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*2FOL

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Het geven van bekendheid aan het werk van Israëlische vredesgroepen en
mensenrechtenorganisaties en het verschaffen van financiële steun aan dergelijke
groepen en organisaties.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Fondsenwerving tbv steun aan vredesgroepen en mensenrechtenorganisaties in
Israel, Het bestuur beoordeelt hun programma's, activiteiten en financieel beheer en
kan op grond daarvan besluiten tot ondersteunng. Daarnaast kunnen donateurs ook
geoormerkt geld overmaken.
Fondsenwerving wordt ondersteund met informatie over de activiteiten van de
ondersteunde groepen en van de vredes- en mensenrechtensituatie in Israel en
bezette gebieden in het algemeen. De informatie wordt gedeeld via website, sociale
media, een e-magazine en middels nieuwsbrieven en berichten aan onze donateurs.

Donaties van particulieren en van fondsen komen binnen door overschrijving
rechtstreeks naar de bankrekening van de stichting danwel door overmaking via iDeal
op de website van SIVMO. Bijdragen kunnen zijn t.b.v geoormerkte groepen, groepen
in het algemeen, voor SIVMO zelf of voor SIVMO en/of de groepen.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

De stichtng houdt een beperkte reserve aan ter waarborging van de continuiteit. Tot
20% van de binnenkomende gelden wordt besteed aan promotie en eigen
publicitaire/promotionele activiteiten in NL Minstens 80% van de binnenkomende
fondsen worden overgemaakt aan de ondersteunde groepen en organsaties.

https://sivmo.nl/over-sivmo/

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De Stichting wordt volledig gerund door vrijwilligers. Bestuur en redactie worden niet
bezoldigd en ontvangen geen vergoeding (afgezien van soms beperkte
reiskostenvergoeding). Voor de realisatie van de Nieuwsbrief, website,sociale media
wordt op zzp-basis journalistieke assistentie ingehuurd.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

• Onderhouden van contacten met vredes- en mensenrechtenorganisaties in Israel
(frequent) over hun activiteiten, plannen, situatie (frequent),
• Onderhouden van een website met actuele informatie over de ondersteunde
groepen, algemene ontwikkelingen in de vredes-en mensenrechtensituatie in Israel,
en de mogelijkheid groepen financieel te steunen (http://www.sivmo.nl/) (permanent),
• Toezenden van een fondsenwervende donateursbrief (2x/jaar),
• Overmaken van binnengekomen gelden t.b.v. de ondersteunde groepen (ca 2x/jaar)
• Onderhouden van sociale media (permanent) en promotie tbv fondsenwerving
(beperkt)
• Publicatie op de website van de stichting van e-magazine 'De Brug' met
achtergrondinformatie en opinierende artikelen over de vredes-en
mensenrechtensituatie in Israel

Url van het activiteitenverslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://sivmo.nl/over-sivmo/

Open
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Balans
– 1 2

3 1

– 2 0 2 0

€
2

Balansdatum

Immateriële vaste activa

€
420

31-12-2020

Materiële vaste activa

€
422

Activa

Financiële vaste activa

€

+

€
420

2

€

€

422

42.384

41.962

€

+
€

€

+

+
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Passiva

€

8.256

31-12-2020

€

€

6.000

6.059

€

€

31-12-2019 (*)

Continuïteitsreserve

16.000

€

€

€
Herwaarderingsreserve
Overige reserves

€

12.059

24.256

+
€

26.589

+

€

€

29.384
Bestemmingsfondsen

€

42.384

941

€
Voorzieningen

€

€

€

€

52.174

1.329

Langlopende schulden

€

€
Totaal

Kortlopende schulden

+

Bestemmingsreserve

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

€
3

41.959

31-12-2019 (*)

€
€

Voorraden

€
€

Vorderingen &
overlopende activa

€
€

Effecten

51.752
51.752

+

€

+
€

€

+

Jaarrekenng op https://sivmo.nl/over-sivmo/
Bestemmingsreserve is bestemd voor promotie-acties tbv grotere bekendheid en werving nieuwe donateurs. Toename is ingegeven door expliciet
aangegeven doel door schenker.
Bestemmingsfondsen zijn voor gesteunde groepen en organisaties (geoormerkt en toegekend, maar nog wachtend op formele checks voor overmaken en
overboeking (fondsen geworven in 2e helft van het jaar, over te boeken in loop nieuwe jaar)

52.174

Liquide middelen

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

41.314

Som van baten van particulieren

€

41.314

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

45.092

Som van de geworven baten

€

86.406

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

+

+

€

48.458

€

48.458

€

47.850

€

96.308

+

+

€

+
86.406

€
€

+
96.308
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Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

Aankoop en beheer

€

Voorlichting en bewustwording

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

€

65.000

67.500

€
€

6.215

6.215

Anders, namelijk (vul hier in)

project e-turn (vernieuwing website&soc.med.)

€

€

9.897

€

71.215

€

83.612

Besteed aan doelstellingen

Wervingskosten

€

755

€

2.499

Kosten beheer en administratie

€

4.648

€

5.344

Som van de lasten

€

76.618

€

91.455

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

0

€

0

Saldo financiële baten en lasten

€

2

€

Saldo baten en lasten

€

9.790

€

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

+

+

4.853

In het Financiëel jaarverslag op de website zijn de inkomsten tbv gesteunde
organisaties beschouwd als verplichting aan de betreffende groepen, en buiten de
staat van baten en lasten van de stichting zelve gehouden. In het bovenstaande
schema zijn die opbrengsten wel meegenomen, hoewel ze veelal door contribuanten
tbv een specifieke organisatie geoormerkt waren.

https://sivmo.nl/over-sivmo/

Open

+

+

