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Algemene informatie 

Het kantoor van de Irgoen Olei Holland is gevestigd aan de Sderoth Yehudit 10 te Tel-Aviv.  
Het is zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer. 
 
Telefoon: 03-5625611 Fax: 03-5625575 
Postadres: P.O.Box 57704  

61575 Tel-Aviv  
E-mail: ioh@netvision.net.il 

 
Website: www.ioh.co.il 

 
Facebook: IrgoenOleiHolland 

Kantooruren: zondag t/m donderdag van 09:00 tot 16:00 uur 
  
Medewerkers: Chris Bonfeel, Ariane Boeken-Rubin  
  

Klita-adviseur: Dudy Jacobs 
iohklita@telfed.org.il  09-7907806 
 

  

N.B. De financiële stukken en het דו"ח מילולי voor de רשם העמותות liggen vanaf 10 dagen voor 
de Algemene Vergadering ter inzage op het kantoor van de Irgoen Olei Holland. 

mailto:ioh@netvision.net.il
http://www.ioh.co.il/
mailto:iohklita@telfed.org.il
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Het Hoofdbestuur van de Irgoen Olei Holland nodigt de leden van de vereniging uit  
tot bijwoning van de Algemene Vergadering (AV) over het jaar 2017. 

De AV zal worden gehouden op maandag 11 juni 2018  
om 15:30 uur in Beth Juliana, David Raziel St. 22, Herzliya. 

AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING 
 
1 Opening van de Algemene Vergadering  
2 Verkiezing voorzitter van de vergadering  
3 Openingswoord van de voorzitter van de Irgoen Olei Holland, Ephraim Eisenmann  
4. Goedkeuring notulen AV van 19 juni 2017¹  
5. Ingekomen stukken 
6. Hoofdbestuur 

6.1.   algemene beschouwingen²  
6.2.   kennisgeving Huishoudelijk Reglement 2018, versie 2018¹  

7. Bespreking van de uitgebrachte jaarverslagen 2017 van: 
  7.1.   het Leningfonds  
  7.2.   het Keren Mejoechedet  
8. Goedkeuring jaarstukken³  
   8.1.   mondeling verslag van de penningmeester   

8.2.   verslag van de controlecommissie 
   8.3.   goedkeuring jaarstukken 2017  
9.  Voorstel tot herbenoeming accountantskantoor Deloitte Brightman Almagor Zohar 
  
 PAUZE – lezing door Eelco Keij 
 
10.   Décharge Hoofdbestuur  
11.  Verkiezingen⁴ 
 11.1.  Hoofdbestuur IOH  
  11.2.  Controlecommissie 
  11.3.  Redactie Aleh  
12. Rondvraag 
13.  Sluiting Algemene Vergadering 
 
¹ De notulen, de statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn te lezen op de IOH website: www.ioh.co.il 
² Het Jaarverslag over kalenderjaar 2017 is m.i.v. 1 juni 2018 te lezen op de IOH website: www.ioh.co.il  
³ De jaarstukken 2017 in woorden en cijfers liggen 10 dagen voor de AV ter inzage op het IOH kantoor. Geїnteresseerde leden, die 

de contributie over 2018 betaald hebben, kunnen de jaarstukken op verzoek per email ontvangen.  
⁴ Kandidaten die zich verkiesbaar  resp. herkiesbaar stellen z.o.z. Tegenkandidaten hadden hun verzoek, vergezeld van 20 

handtekeningen van medeleden, tot 28 dagen voor de AV (14/05/2018) schriftelijk kunnen indienen bij het kantoor van de IOH. 
  

Voor geïnteresseerden: Mincha om 15:15 uur; Arwiet direkt na de vergadering 

http://www.ioh.co.il/
http://www.ioh.co.il/
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Kandidaatstellingen 

Voorzitter IOH voor de komende twee jaren 
Gideon van der Sluis  (kandidaatstelling door leden van de vereniging) 

Hoofdbestuur IOH voor de komende twee jaren  
Baruch Bar-Tel*  (afgevaardigde afdeling Tel Aviv) 
Yvonne Ben Hador*  (afgevaardigde afdeling Netanya/Sharon) 
Marc Boas*   lid (kandidaatstelling door leden van de vereniging) 
Andre Boers*  (afgevaardigde afdeling Haifa/Noorden) 
Marion Levkovits- Bamberger*   (afgevaardigde afdeling Jeruzalem) 
Malka Shamir-de Leeuw  lid (kandidaatstelling door leden van de vereniging) 
 
Albert de Vries  plaatsvervanger (van afgevaardigde afdeling Tel Aviv) 
Ini Lederer  plaatsvervanger (van afgevaardigde afdeling Haifa/Noorden) 
James Loewenstein  plaatsvervanger (van afgevaardigde afdeling Jeruzalem) 
Henry Velleman  plaatsvervanger (van afgevaardigde afdeling Netanya/Sharon) 
 
* Lid van het huidige Hoofdbestuur 

 

Controlecommissie:  Redactie Aleh: 
Jacob Houdijk 
Salco Kleerekoper 
 

 Ya’akov Almor 
Bart Berman 
Chaya Brasz 
Rob Coopman  
Eldad Kisch 
 
 
 

18 mei 2018 
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Voorwoord Voorzitter  
 

In dit jaarverslag van de Irgoen Olei Holland over 2017  krijgt u, zoals ieder jaar, een verslag over al wat 
organisatorisch en financieel door het Hoofdbestuur van uw vereniging dit jaar verricht is. Ook ontvangt 
u een uitnodiging voor en de agenda van de Algemene Vergadering die op 11  juni a.s. in Beth Juliana  
wordt gehouden. En zoals gewoonlijk wordt in het Jaarverslag van de IOH ook verslag gedaan door de 
met de IOH organisatorisch verbonden organisaties:   

1. Met onze activiteiten in verband met Aliya en Klita, zijn wij nu ruim  twee jaar bezig in 
samenwerking met Telfed.  Hoewel het duidelijk is dat de indivuele hulp die wij aan (potentiele) 
Oliem kunnen geven door middel van Dudy Jacobs heel belangrijk is, heeft dit project geen 
invloed op het aantal Oliem die hier naar toe komen.  
In 2017 is dat aantal zelfs behoorlijk gedaald in vergelijking tot het jaar daarvoor. 

Ik zal hier tijdens de AV verder op ingaan. 
2. Onze samenwerking met Elah in verschillende specifieke afdelingen gaat door naar 

tevredenheid. De financiële berekeningen hieromtrent zijn nu ook beter geregeld dan in het 
verleden. 
 

De afdelingen 
In principe zijn en blijven onze afdelingen onafhankelijk van het Hoofdbestuur in hun lopende 
activiteiten. Desgevraagd bieden het kantoor en het Hoofdbestuur natuurlijk een helpende hand aan de 
afdelingsbesturen. 
 
De activiteiten in het Zuiden blijven beperkt.  Mede daarom besloot het hoofdbestuur de Cleveringa 
lezing dit jaat in de Ben Gurion Universiteit van Beer Sheva te organizeren. Wij werden daarbij 
geassisteerd door een aantal van onze aktieve leden daar ter plaatse. Het was opvallend dat het aantal 
leden uit het Zuiden die daarbij aanwezig waren, relatief hoog was.  Wij hebben  regelmatig contact met 
een aantal actieve leden daar en proberen hun zo veel mogelijk terzijde te staan. 

De afdeling Haifa en het Noorden is absoluut actiever dan in het verleden. Daar vonden dit jaar 
regelmatig activiteiten plaats. Een groter deel van die activiteiten vonden plaats buiten Beth Joles. Dit 
werkt kennelijk positief op een aantal van onze leden daar, die nu weer regelmatiger naar die 
activiteiten kwamen. 

De afdeling Tel Aviv heeft te weinig activiteiten.  Het “parlement” komt met een zekere regelmaat 
bijeen op ons kantoor in Tel Aviv. Wij zoeken naar de ontwikkeling van andere activiteiten. Recentelijk 
werd er een huiskamerbijeenkomst georganizeerd in een van de randsteden, en het ziet er naar uit dat 
dit zich verder zal ontwikkelen.  
Wij blijven nog mensen in Tel Aviv en omgeving zoeken die wat bestuurlijke activiteiten kunnen 
ontwikkelen.   

De afdeling Netanya/Sharon blijft zeer actief en organiseert een gevarieerd programma, inclusief 
maandelijkse bijeenkomsten in Netanya. Soms komen ook leden uit Tel Aviv naar deze activiteiten. 
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Jeruzalem is ongetwijfeld nog steeds de meest actieve afdeling met een zeer gevarieerd programma, 
deels zelfs in het Ivriet. Er komen gemiddeld ook de meeste leden bij iedere activiteit daar. Het 
Jeruzalem bestuur heeft veel ervaring opgedaan voor deze lokale activiteiten, en komt daardoor ook 
vaak met nieuwe ideeën die aan hun leden worden aangeboden. 
Mijn dank gaat uit naar alle plaatselijke bestuursleden! 
 
Jongeren 
Wij blijven doorgaan met onze pogingen ook jongere leden te betrekken bij de IOH, ook om een kader te 
vormen van toekomstige bestuursleden. In 2017 zijn wij daar niet echt in geslaagd, maar wij geven de 
moed niet op.  
Daarnaast hebben wij, gedeeltelijk met succes, jongere leden kunnen  vinden voor een aantal van de 
commissies die binnen de IOH werkzaam zijn. In de afgelopen jaren heeft een wisseling van het 
merendeel van de leden in deze commissies plaats gevonden. 
 
Aleh 
Aleh, ons verenigingsblad werd ook in 2017 vijf keer gepubliceerd. In het algemeen horen wij van veel 
leden goede reacties op de inhoud van de Aleh. Wij overwegen om in de toekomst wellicht aan een deel 
van onze leden een digitale versie te sturen. 
Onze dank gaat uit naar de redactie van de Aleh. 

IOH Leden 
Helaas ontvallen ons leden, zoals ieder jaar; de namen van onze overleden leden komen in dit verslag 
voor.  
Anderzijds komen er gelukkig ook nieuwe leden bij de IOH. In 2017 waren dat er 10.  Een deel hiervan 
zijn oliem chadasjiem, maar ook ex-Nederlanders die hier al langere tijd wonen en besloten lid te 
worden uit solidariteit en/of om ook aan onze activiteiten te kunnen deelnemen. 
Gedurende 2017  organiseerden we een aantal landelijke activiteiten zoals de Familiedag op Chol 
Hamo’ed Soekot ( ruim 200 deelnemers) en de Cleveringa-lezing in november (ruim 150 deelnemers), 
dit keer gehouden in Beer Sheva zoals hierboven al vermeld. 

Contact met andere Israëlische en Nederlandse instanties 
Ook dit jaar was het contact met de Nederlandse Ambassade te Tel Aviv zeer goed. De Ambassade heeft 
ons, waar nodig, voor specifieke activiteiten subsidie gegeven.   
De contacten met Ambassadeur Plug Begoor zijn uitermate plezierig, ook op het persoonlijke vlak. Ook 
met andere leden van de staf van de Ambassade hebben wij goede relaties. Natuurlijk proberen wij van 
onze kant , waar mogelijk , assistentie te verlenen aan de Ambassade, bij voorbeeld door het verzenden 
van belangrijke mededelingen van de Ambassade via de IOH mail. 

Ook met andere Israëlische en Nederlandse instanties hadden we contact.  
Met name met JMW hebben wij regelmatig contact en zijn wij blij dat wij hun van dienst kunnen zijn, 
onder andere bij het assisteren van terugbetalingen van studentenleningen die voornamelijk Israëlische 
studenten kregen toen zij in Nederland studeerden.  
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Ook met de organisatie “Christenen voor Israël”  hebben wij regelmatig contact, en leden van het DB 
nemen deel aan een aantal van de activiteiten die zij hier in Israël organiseren. 

De problemen rond SPI (Platform Israel) zijn helaas nog niet opgelost, ondanks het feit dat daar 
gedurende 2017 een poging toe is gedaan met steun van de vertegenwoordiger van de IOH in het SPI 
bestuur. Wel heeft dat bestuur, nadat het duidelijk werd dat SPI verder geen belangrijke taken meer te 
vervullen had, eind 2017 besloten om de organisatie op te heffen. 
Het wachten is nu op het antwoord van de “Rasham HaAmoetot” of zij daarmee akkoord gaan. 
 
Het Bestuur 
Het Hoofdbestuur hield iedere maand een vergadering, waarin zowel lopende zaken als  
ad hoc-onderwerpen ter sprake kwamen. Het merendeel van de  beslissingen van het HB werden dit 
jaar met algemene stemmen genomen! Het Dagelijks Bestuur vergaderde bovendien op zijn minst nog 
eenmaal per maand. Een groot deel van die vergaderingen werden via Skype gevoerd wat zowel tijd als 
geld spaart. 
Medewerkers 
Ook in 2017 werd ons kantoor geleid door Chris Bonfeel en Ariane Boeken-Rubin. Chris is de oude 
getrouwe medewerkster die veel van onze leden al jaren kennen. Zij houdt zich bezig met de dagelijkse 
bezigheden van het kantoor als wel met het uitvoeren van de beslissingen van het HB en het DB. Ariane 
is nu al een paar jaar bij ons en heeft zich goed ingewerkt.  Zij houdt zich voornamelijk bezig met de 
voorbereidingen van de vergaderingen van het Keren Mejoechedet en het Leningsfonds en het 
uitvoeren van de beslissingen daarvan na de vergaderingen. Daarnaast assisteert zij ook Chris in het 
dagelijkse werk. Wij danken hen beiden ook dit jaar weer voor hun grote inzet en de prettige manier 
waarop zij hun werk verrichten en wensen hen gezondheid en nog vele jaren goed werk toe.  
Ook Dudy Jacobs, onze Aliya en Klita-medewerker, is al twee jaar bij ons in deze functie. Wij willen ook 
hem bedanken  voor zijn bijdrage aan de diensten die wij onze gemeenschap aanbieden. 
 
Tot slot, ook dit jaar weer, dank aan alle leden van het HB die hun tijd, hersens en energie als 
vrijwilligers aan de IOH gaven.  
Dit geldt natuurlijk ook voor alle andere vrijwilligers binnen onze vereniging. Ik wil hier met name de 
leden noemen van de commissies van het Keren Mejoechedet en het Leningsfonds.  
Ook aan de besturen van Beth Juliana en Beth Joles heel veel dank voor hun inzet. De jaarcijfers van 
beide huizen tonen aan hoe het de laatste jaren steeds beter gaat.  
Beth Juliana was eind 2017 al ver gevorderd met de geplande verbouwing en uitbreiding. Wij zijn, als 
aandeelhouders in beide huizen, heel trots op de successen van beide huizen  die aan veel van onze 
leden jaren van hoge kwalitiet aanbieden in de periode van hun “Gil Hashelishi “.  

Ik hoop velen van jullie te ontmoeten tijdens de komende AV. Dit jaar zijn er weer verkiezingen. 
Bovendien zal er in de pauze een interessante lezing worden gehouden. . 
Tot ziens dus. 
 
Ephraim Eisenmann, voorzitter 
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Overleden in 2017                                                           
 
Dhr. David Baginsky, Kibbutz Yakum

Mw. Jochewed Lavie (Leuvenberg), Haifa 
Mw. Tirtsa van Leeuwen-Menchel,Be’er Sheva 
Mw. Grietje Lelie-Simons, Arad 
Mw. Devora Lotan, Kfar Azar 
Mw. Margalit Millner-Isaac, Haifa 
Mw. Carla Muller, Kfar Saba 
Mw. Shoshana (Suus) Migdali-Benedictus, 
Michmoret 
Dhr. Arjen Mossel, Haifa 
Mw. Henriette Ophir-van der Hal, Herzliya 
Mw. Tirtsa Prins, Jeruzalem 
Mw. Tirtsa Redlich-Heertjes, Herzliya 
Mw. Helena Hanneke Rotman-Gans, Moshav 
Mishmeret 
Mw. Jaffa Sadan, Nordia 
Dhr. Shlomo (Zwi) Slagter, Herzliya 
Mw. Trudy Wallach-Salomons, Kibbutz Shluchot 
Dhr. Eliyahu Gerhard Wallage, Kriyat Tiv’on 
Mw. Dorine Wechsler-Roos, Herzliya 
 

 יהי זכרם ברוך

 
                                                                                                                                 
 

Dhr. Mordechai Bollegraaf, Moshav HaYogev 
Dhr. Benno Bonnewit, Kiryat Ono 
Dhr. Albert (Ab) Bouwman, Hadera 
Dhr. Moshe Bremer, Herzliya 
Mw. Sara Choekat-Brodman, Bnei Barak 
Mw. Jehudith Chermony, Herzliya 
Mw. Batya Cohen, Herzliya 
Dhr. Nico Creveld, Hod HaSharon 
Mw. Channa Denneboom-de Beer, Haifa 
Dhr. Hirsch Fisch, Herzliya 
Dhr. Shlomo Fisher, Kfar Saba 
Dhr. David van Gelder, Netanya 
Mw. Ruth Gilles, Herzliya 
Prof. Jozef (Zvi) Hes, Herzliya 
Dhr. Doron (Adam) Huber, Ashdod 
Dhr. Alfred Huisman, Ra’anana-Herzliya 
Dhr. Hans Kapper, Jeruzalem 
Dhr. Yaakov (Jackie) Landesman, Herzliya 
Mw. Floor Langer-Hamburg, Tel Aviv 
Mw. Hesseline Laufer-Cohen, Regba 
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Jaarverslag van het Hoofdbestuur van de IOH 
 
Halverwege het verslagjaar 2016 is door de Algemene Vergadering (AV) voor een periode van twee jaar een 
nieuw Hoofdbestuur gekozen met Ephraim Eisenmann als voorzitter.  
Op de eerste Hoofdbestuursvergadering na deze AV werden de taken verder als volgt verdeeld:  
André Boers, penningmeester, afgevaardigde van de afdeling Haifa en Noorden  
Marion Levkovits, secretaris, afgevaardigde van de afdeling Jeruzalem 
Yael Ghera, lid, afgevaardigde van de afdeling Tel-Aviv tot 18/09/17, daarna Baruch Bar-Tel 
Yvonne Ben-Hador, lid, afgevaardigde van de afdeling Netanya/Sharon 
Ineke Loewenberg, lid 
Marc Boas, lid 
In het dagelijks bestuur hebben zitting:  
Ephraim Eisenmann, André Boers en Marion Levkovits 
De samenstelling van de afdelingsbesturen is als volgt: 
Afdeling Netanya-Sharon: 
Yvonne Ben Hador, voorzitter en afgevaardigde HB; Rudie Kleerkoper, secretaris;  
Henry Velleman, penningmeester; Alice Markowitz en Ilushka Spiro, leden. 
Afdeling Jeruzalem: 
Marion Levkovits, voorzitter en afgevaardigde HB; Dini Goldschmidt, secretaris;  
Jacques Wenger, penningmeester; Gideon van der Sluis, Hannah Friedman, Eliahu Philipson en James 
Loewenstein, leden.  
Afdeling Tel Aviv: 
Baruch Bar-Tel, voorzitter; Yael Gera, secretaris en afgvaardigde HB;  
Moshe Stemmer, penningmeester. 
Afdeling Haifa en het Noorden: 
Helen Raz, voorzitter; Ini Lederer, secretaris; Dr. Hans Hartog, penningmeester;  
André Boers afgvaardigde HB, Nathan Barzilai, Shira Bengad en Jochanan Hartog, leden.   
Afdeling Beer Sheva: 
Deze afdeling heeft geen eigen bestuur. De organisatie van activiteiten voor de leden in de afdeling werd, met 
locale ondersteuning van Malka Shamir en David en Saskia de Leeuw, verricht door het Hoofdbestuur. 
 
Het Hoofdbestuur 
Het Hoofdbestuur (HB) en het Dagelijks Bestuur (DB) zijn ook in dit verslagjaar geregeld bijeengekomen. Het 
voltallige HB vergaderde 9 maal, het DB 12 maal, waarvan meerdere besprekingen plaatsvonden via 
Skype  (tussen de voorzitter, secretaris en penningmeester).  
Het door de AV in juni 2016 gekozen bestuur besteedde vanaf de eerste vergadering speciale aandacht aan het 
goed funktioneren van de vereniging via de afdelingen, de samenwerking met verschillende organisaties in 
Israël, en het Aliya Project. 
Bijzondere aandacht en werk werden besteed aan bezuinigingen, die gemaakt moeten worden naar aanleiding 
van verminderde inkomsten van de IOH. 
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Het verloop van het ledenbestand over het jaar 2017 was als volgt: op 31 december 2017 telde de IOH 690 
betalende families. Voor zover ons bekend, zijn in het verslagjaar 30 oliem gekomen. Daarbij dient 
aangetekend te worden, dat lang niet alle oliem met behulp van de Jewish Agency het land binnen komen en 
dus aangenomen moet worden dat het werkelijke aantal immigranten hoger ligt. Gedurende 2017 konden we 
slechts 10 nieuwe betalende leden aan ons ledenbestand toevoegen. Helaas zijn ons ook een groot aantal 
leden ontvallen.  

De activiteiten van de Irgoen Olei Holland worden gepland en georganiseerd door de leden van de organisatie 
die dit in hun vrije tijd doen. Enorm veel tijd en energie worden door bestuursleden en andere vrijwilligers op 
velerlei niveau besteed aan de IOH en aan de met de IOH verbonden organisaties.   
 
Algemene Vergadering 2017 
De AV over kalenderjaar 2016 werd gehouden in de aula van Beth Protea, Herzliya, op 19 juni 2017.  
De notulen van deze vergadering zijn op verzoek verkrijgbaar per email en worden binnenkort met de overige 
AV vergaderstukken op onze website: www.ioh.co.il  gepubliceerd. 
 
Afdelingen  
De activiteiten van de IOH worden over het algemeen georganiseerd door en binnen de afdelingen. Dat 
sommige afdelingen actiever zijn dan andere afdelingen is een logisch fenomeen. Het HB hecht er grote waarde 
aan dat alle afdelingen hun leden regelmatig programma’s aanbieden en tracht steun te verlenen met name 
aan die afdelingen, die soms moeite hebben om met enige regelmaat activiteiten aan hun leden aan te bieden.  
 
De IOH speld 
De IOH speld is bedoeld als erkenning van individuele leden van de IOH voor hun verdiensten voor de 
gemeenschap van uit Nederland afkomstigen in het algemeen en de organisatie (IOH) in het bijzonder.  
In het afgelopen verenigingsjaar werd de speld met oorkonde uitgereikt aan Baruch Bar-Tel  ter gelegenheid 
van de vele jaren dat hij de afdeling Tel Aviv heeft geleid, de jaren waarin hij voorzitter van de IOH is geweest 
en de bijdragen die hij aan het Hoofdbestuur leverde. 
 
Diverse landelijke activiteiten 
Mifgash Hadorot-IOH Familiedag 
De jaarlijkse grote familiedag vond dit jaar plaats op 8 oktober in Kinderpark Messilat Zion voor ruim 200 
deelnemers onder wie vele (over-groot)ouders en (achter- en klein)kinderen en jonge families,  die niet lang 
geleden op Aliya waren gekomen. Dit evenement is langzamerhand een populaire traditie in de Soekot week 
geworden, een ware familiedag waar vrienden van weleer elkaar treffen samen met hun nazaten.   
Bijeenkomst in Beer Sheva 
Op 4 december kwamen medewerkers van de Nederlandse Ambassade en Sociale Verzekeringsbank naar Beer 
Sheva om mensen uit het Zuiden met vragen over consulaire- en WUV zaken te woord te staan. 
Malka Shamir verzorgde de indeling van dit “spreekuur” waarvoor veel belangstelling was. 
Galaconcerten van het Philips Symphonie orkest 
Er was veel belangstelling voor de drie concerten, die begin mei gehouden werden in Rishon Lezion en Tel Aviv. 
Leden van de IOH kregen toegangskaarten voor een gereduceerde prijs. 

http://www.ioh.co.il/
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Filmvertoning: De Zaak Menten 
De afdeling Jeruzalem organiseerde in samenwerking met de Cinématheque Jerusalem de vertoning van deze 
film, voorafgegaan door een receptie. Onder aanwezigheid van journalist  en filmproducent Hans Knoop en de 
Ambassadeur van Nederland in Israël, werd deze film voor zeer veel belangstellenden op 7 december vertoond. 
Na afloop was er gelegenheid tot het stellen van vragen. 
Cleveringa lezing 
Op 26 november hield  Prof. Dr. Martijn Malessy, hoogleraar Zenuwchirurgie aan de Universiteit van Leiden, 
een lezing getiteld "How Nerves are Injured and Repaired". 
De bijeenkomst,  georganiseerd door het HB, werd gecoördineerd door Malka Shamir en David de Leeuw en 
vond plaats op de Universiteit van Beer Sheva,  en ongeveer 150 mensen hebben de lezing bijgewoond.  
Deze bijeenkomst kwam mede tot stand door een bijdrage van het Leids Universitair Fonds en de Alumni van 
de Universiteit van Leiden in Israël. De receptie werd aangeboden door de Nederlandse  Ambassade in Israël. 

Communicatie en Informatie 
In augustus 2006 is de IOH mail gestart als informatieorgaan van het Hoofdbestuur van de IOH, en in het 
verenigingsjaar zijn er via deze mail 15 berichten gestuurd. Deze berichten worden naar alle bij de IOH bekende 
Nederlanders in Israël gestuurd alsook naar geїnteresseerden in Nederland. Momenteel ontvangen circa 2400 
personen de IOH mail.  
In september 2015 werd de Chimpmail opgezet, een emailprogramma dat berichten stuurt naar ongeveer 650 
leden van de IOH, die gebruik maken van email. Meerdere berichten werden daarmee verstuurd.  
Onze vernieuwde website  www.ioh.co.il  en de Facebook pagina van de IOH vervullen een belangrijke functie 
in de communicatie van de IOH. Chris Bonfeel en Ariane Boeken-Rubin zorgden in 2017 voor het voortdurend 
bijwerken van de site en de Facebook pagina. Met name de laatste wordt met groeiende intensiviteit door 
leden en niet leden gebruikt. 
 
Aleh 
De redactie van Aleh publiceert  5 keer per jaar het verenigingsorgaan. De redactie, gekozen door de AV, 
bestond uit: Yaakov Almor, Bart Berman, Rob Coopman, Yael Ghera-Hartong en Eldad Kisch. 
Een niet onaanzienlijk aantal IOH leden draagt als vaste medewerker bij aan het schrijven van artikelen voor de 
Aleh. 
 
Vertegenwoordiging in andere organisaties 
De vertegenwoordiging van de IOH in andere organisaties is een belangrijke taak van het Hoofdbestuur. 
Ephraim Eisenmann vertegenwoordigde de IOH in de Stichting Platform Israël (SPI), Shimon Vega 
vertegenwoordigde de IOH in de SCMI,  en is tevens lid van het DB van SCMI. Marion Levkovits is 
plaatsvervangend lid.  
De leden van het bestuur van Jad Davids, die door de IOH werden benoemd waren:  Gideon van der  Sluis, die 
benoemd werd tot voorzitter, Ephraim Eisenmann (uit hoofde van zijn functie als voorzitter van de IOH) , Milly 
de Boer (vast lid) en  Marion Levkovits,  plaatsvervangend lid i.p.v. Ephraim Eisenmann.  
 

http://www.ioh.co.il/
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De commissies Keren Mejoechedet en het Leningfonds worden door het Hoofdbestuur benoemd en zijn met 
instemming van het Hoofdbestuur enkele jaren geleden samengevoegd. Aan het einde van het verslagjaar 
bestond de commissie uit zes personen. 
 
Als aandeelhouder is de IOH betrokken bij Beth Joles en Beth Juliana.  
De IOH vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur van Beth Joles waren: Yossi Beck, voorzitter Raad van 
Bestuur, Miriam Hershkovits en Jochanan Hartog. 
In Beth Juliana is de IOH voor 26% aandeelhouder en wordt tijdens aandeelhoudersvergaderingen 
vertegenwoordigd door: Ephraim Eisenmann en André Boers. 
 
Externe belangenbehartiging 
Nederlandse Ambassade 
De contacten van de IOH met de Nederlandse Ambassade verliepen zoals altijd in een uitstekende sfeer. De 
Ambassadeur en leden van de staf van de Nederlandse Ambassade waren regelmatig aanwezig bij door de IOH 
georganiseerde evenementen. Over diverse onderwerpen die betrekking hebben op de Nederlandse 
gemeenschap in Israël, was contact tussen het DB van de IOH en Ambassadeur, Z.E. Gilles Beschoor Plug als ook 
de heren Gommers en Verheijden. 
 
Organisaties in Nederland 
Gedurende het verslagjaar heeft het bestuur met diverse organisaties in Nederland contact gehad. 
Met JMW bestaat een zeer regelmatig contact en wordt wederzijds assistentie gegeven.  
 
Aliya en Klita 
Dudy Jacobs is namens de IOH werkzaam bij Telfed (Zuid Afrikaanse Zionistische Federatie) als Aliya en Klita 
Adviseur. Zijn taak is om met de oliem in contact te komen vóórdat ze op Aliya gaan en ze te helpen om goed te 
aarden in Israël.   
Het idee is om vóór de Aliya al met de oleh chadash in contact te komen zodat de Aliya gemakkelijker verloopt. 
Tijdens en na de Aliya blijft het contact vanzelfsprekend ook intens.  
Dudy organiseert (i.s.m. Telfed) lezingen voor oliem chadashiem over praktische zaken, zoals (zorg) 
verzekeringen en werk en hij is in contact met de lone soldiers en de ‘’jongere ‘’ oliem chadashiem.  

IOH kantoor 
Het functioneren van de Irgoen Olei Holland is niet mogelijk zonder de uiterst professionele ondersteuning van 
het kantoor van de IOH. Het bestuur spreekt zijn dank uit aan de staf van het IOH kantoor, bestaande uit Chris 
Bonfeel en Ariane Boeken-Rubin, die met toewijding en op efficiënte wijze hun taak vervullen 
 
Marion Levkovits, secretaris
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Verslag van de penningmeester van de IOH 
 
In het verenigingsjaar 2017 liep de omzet van de activiteiten sterk terug, was er een (te) geringe 
kostenbesparing vergeleken met het jaar 2016 en leed de IOH verlies. 

Reeds in voorgaande jaarverslagen maakten wij melding van het feit, dat de Stichting Collectieve Marorgelden 
Israël  (SCMI) tegen het eind van zijn bestaan loopt en dat de giften uit deze bron, waarvan de IOH vele jaren 
mocht genieten, ten einde lopen.  In 2017 ontving de IOH reeds aanzienlijk minder steun van SCMI en het is 
begrijpelijk dat deze trend zich in de komende jaren zal voortzetten.  

Zoals in 2016 gemeld heeft het bestuur zich serieus gebogen over deze zaak en in 2017 is een 
fondsenwervingskantoor benaderd met het oogmerk in de komende twee jaren hopelijk de vruchten van dit 
initiatief te mogen plukken.  

Het huidige bestuur heeft in 2018 al een aantal beslissingen genomen die vrijwel meteen tot 
kostenbesparingen leidden. 

Het nieuw te verkiezen bestuur zal zonder uitstel moeten beginnen voorstellen ter tafel te brengen voor een  
meer drastische kostenbesparing. Daarnaast zal naar fondsenwerving naast bovengenoemd initiatief gekeken 
moeten worden. 

Het aantal leden van de vereniging bleef ook dit jaar stabiel. 

Het bestuur spreekt zijn waardering uit voor de medewerkers op kantoor, die zich op voorbeeldige wijze 
hebben gekweten van hun taak. 

 

André L. Boers 
Penningmeester 
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 ארגון עולי הולנד (ע"ר)
  מ א ז נ י ם

 בדצמבר 31ליום 
7 1 0 2  6 1 0 2

 ש " ח  ש " ח ביאור

 רכוש שוטף
 1,340,410  648,222 3 מזומנים ושווי מזומנים

 2,654,981  2,767,512 4 השקעות לזמן קצר

 192,583  445,182 5 חייבים ויתרות חובה

 3,860,916  4,187,974 

 השקעות והלוואות לזמן ארוך
237,386 443,418 6הלוואות לנזקקים (לאחר ניכוי חלויות שוטפות)

1 1 7 מניות בבתי אבות

 443,419 237,387

27,129 19,701 8רכוש קבוע, נטו

 4,324,036 4,452,490

 יות שוטפותהתחייבו
17,017 19,185 ספקים ונותני שירותים

 118,523  337,466 9 זכאים ויתרות זכות

 356,651 135,540

 התחייבויות לזמן ארוך

 23,841  16,754 10התחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד, נטו

 נכסים נטו
נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה:

1,277,967 1,085,781  לשימוש לפעילויות
27,129 19,701  ששימשו לרכוש קבוע

 2,988,013  2,845,149 14 שיועדו על ידי העמותה

 3,950,631 4,293,109

 4,324,036 4,452,490

2018 

  יי בורסאנדר  אפרים אייזנמן תאריך אישור הדוחות הכספיים
 גזבר וחבר הועד המנהל יו"ר הועד המנהל

 ים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ביאורה
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 ארגון עולי הולנד (ע"ר)
  תיועל הפעילו ותדוח

 לשנה שנסתיימה
 בדצמבר 31ביום 

 2 0 1 6  2 0 1 7 ביאור
  ש " ח  ש " ח

1,400,550 924,040 11 מחזור הפעילויות

 (*)1,182,314 1,106,224 12  עלות הפעילויות

218,236 )182,184( מפעילויות, נטו) גרעוןעודף (

302,026 287,308  13  הוצאות הנהלה וכלליות

)83,790()469,492(  מפעילויות רגילות גרעון

57,840 115,522   מימון, נטו הכנסות

)25,950()353,970(גרעון לשנה 

 (*) מוין מחדש.

 ים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ביאורה
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 לפי סוגי פעילויות: 2017שנת יתוח הדוח על השינויים בנכסים נטו לנ  -נספח ב' 

הנהלה 
  סניפים  ראשית

קרן 
  קרן הלוואות גולדשמידט

קרן 
 מיוחדת

קרן גיל 
 הזהב

קרן 
סה"כ  מלגות

 ש"ח  ש"ח ש " ח  ש " ח  ש"ח ש " ח  ש " ח  ש " ח

נכסים נטו לתחילת 
 השנה:

1,277,967  - - - - - - 1,277,967 נכסים נטו לפעילות
 27,129  - - - - - - 27,129 קבועשימשו לרכוש 

 2,988,013 151,158 639,660 653,480 1,002,206 541,509יועדו על ידי העמותה 

לתחילת סך נכסים נטו 
1,305,096-541,5091,002,206653,480639,660151,1584,293,109 השנה

 שינויים במהלך השנה:

)126,342( - )13,745( - - )112,597( - - סכומים ששוחררו

ים שיועדו על ידי סכומ
 11,492 11,492 - - - - - -   העמותה

  הכנסות מפעילויות:
שירותים שנתקבלו ללא 

340,470- -----340,470 תמורה
297,500 - - 120,000 - - - 177,500 הקצבות מקרן מרור

 1,500 - - 1,500 - -  - - תרומות אחרות
199,524------199,524 דמי חבר

הכנסות מפעילויות 
48,615-----48,615- בסניפים

הכנסות מהפקת בטאון 
12,082 - - - - - - 12,082 הארגון "עלה"

הכנסות מפרוייקטים 
24,349------24,349 מיוחדים

924,040 - - 121,500 - - 48,615 753,925 סה"כ הכנסות

הוצאות:
1,106,224--766,210141,016-198,997עלות הפעילויות

287,308 - - 6,256 5,920 - - 275,133 הוצאות הנהלה וכלליות

)469,492(--)83,753()5,920(-)92,401()287,418(גרעון מפעילויות רגילות 

115,522 - - 35,017 26,642 - - 53,863 מימון, נטו הכנסות

הכנסות (הוצאות) נטו 
)48,736(20,722)92,401( )233,555( לשנה

- 
)353,970(

 נכסים נטו לסוף השנה:
1,085,781 - - - - - )92,401( 1,178,182 נכסים נטו לפעילות
 19,701 - - - - - - 19,701 שימשו לרכוש קבוע

יועדו על ידי העמותה 
428,9121,022,928604,744625,915162,6502,845,149- - )14(ביאור 

סכומים ששימשו את 
 - - - - - - 92,401 )92,401(ה העמות

 1,105,482-428,9121,022,928604,744625,915162,6503,950,631סך נכסים נטו לסוף השנה
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Keren Mejoechedet 
In het jaar 2017 hebben de gezamenlijke commissies van het Keren Mejoechedet (KM), het 
Leningfonds (LF) en het Dr. Henriette Boasfonds (HBS) voor studiebeurzen vier maal vergaderd. 
Het Dr. Henriette Boasfonds voor studiebeurzen is toegevoegd aan de fondsencommissie. 
In het Keren Mejoechedet werden 13 nieuwe en 11 vervolgaanvragen behandeld. 
In totaal werd een bedrag van NIS 198,997  uitgekeerd aan 21 clienten. 
Eind 2017 werd een bedrag van NIS 120,000 ontvangen van het SCMI, als ook een persoonlijke 
donatie van NIS 1,500. 

Het KM heeft voornamelijk geassisteerd waar er medische of educatieve moeilijkheden waren. 
 
Ook in 2017 is gebleken dat er in de uit Nederland afkomstige gemeenschap helaas leden zijn die 
als gevolg van de bestaande wetten en regelingen vaak niet de vereiste speciale medicijnen 
kunnen aanschaffen. 
Jonge kinderen met behoeften aan bijzonder onderwijs op speciale scholen of die speciale 
cursussen moesten volgen, werden door het KM geholpen. 
In 2017 werd de commissie van de fondsen versterkt met nieuwe leden daar enkele leden afscheid 
namen na meer dan 10 jaar lid van de commissie geweest te zijn.  
 
 
Leningfonds, het  fonds voor  de vereniging en door de vereniging 
Eind 2016 waren er nog 17  lopende leningen met totaal nog af te lossen schuld van NIS 358,717. 

In het verloop van 2017 zijn er 14 nieuwe (of aanvullende) leningen verstrekt voor een 
totaalbedrag van NIS 528,000 , en twee leningen volledig afbetaald, zodat er eind 2017 nog 29 
uitstaande lenigen waren met totaal nog af te betalen schuld van NIS 603,214 

Zoals altijd werden alle leningen behandeld en wel of niet goedgekeurd  door het Leningfonds 
samen met het Keren Mejoechedet en is de samenwerking tussen de fondsen prima. 
Deze gegevens zijn voor de algemene vergadering ter inzage op het kantoor. 
Leningfonds, het  Fonds voor  de vereniging en door de vereniging. 
 

Dr. Henriette Boasfonds voor studiebeurzen 
Sinds medio 2017 behandelt de commissie van Keren Mejoechedet en het Leningfonds ook de 
aanvragen voor het Dr.Henriette Boasfonds voor studiebeurzen. Omdat de behandeling pas in de 
tweede helft van 2017 op gang kwam, is er in 2017 één beurs gegeven ter waarde van NIS 5,000.   
In 2018 zijn er vele beurzen gegeven via het Dr. Henriette Boasfonds. 
 
Aangezien alle fondsen een onderdeel vormen van de IOH, is de algemene financiële controle in de 
handen van het boekhoud – en accountants kantoor van de organisatie en is het financieel jaarverslag 
van de fondsen  verwerkt in de balans van de IOH. 

De Commissie van het Keren Mejoechedet, Leningfonds en Dr. Henriette Boasfonds 

Office2
Typewritten Text
XX

Office2
Typewritten Text

Office2
Typewritten Text

Office2
Typewritten Text
xx

Office2
Typewritten Text

Office2
Typewritten Text

Office2
Typewritten Text
18

Office2
Typewritten Text



 

Jaarverslag Irgoen Olei Holland 2017  pag. 19 

 

 
The Joseph Zvi Davids Welfare Fund 

 
 
 

Gedurende het jaar 2017 behandelde het fonds 49 vaste “cliënten” d.w.z. hulpbehoevenden 
die maandelijks een uitkering ontvingen. 

Behalve deze steun waren er vele aanvragen voor medische apparaten, hulp bij 
tandartsonkosten en revalidatie. 

De uitgaven kwamen dit jaar op  NIS 1.281.288,-.  Dat komt neer op NIS 120.000 meer dan 
het jaar ervoor. We hebben in 2017 dan ook een toename in aanvragen gezien. 

Hierbij inbegrepen is de jaarlijkse extra steun met Rosh Hashana en Pesach. In de winter 
geven wij extra aan verwarming, voor degenen die dat nodig hebben. 

In 2017 heeft het speciaal opgerichte “HULP FONDS” voor eenmalige uikeringen,alle 
aanvragen afgehandeld. Er zijn vanaf de oprichting eind 2016 maar liefst 169 verzoeken 
ingediend, waarvan uiteindelijk 143 verzoeken zijn toegewezen. In totaal is NIS 917.747,- 
uitgegeven.  De meeste uitgaven betroffen medische apparaten, aanpassingen aan huis, 
reparaties en overige voorzieningen zoals verwarming.  

Elk jaar komen er minder giften, we zien dus graag eventuele donaties tegemoet zodat we 
ook in de toekomst ons belangrijke werk voort kunnen zetten! 

In het bestuur zaten: 

Afgevaardigden  Beth Juliana:     Jettie Frank, Jetty Rosner en Chaim Mansfeld:  

Afgevaardigden Beth Joles:         Eline Schrijver, Belia Brilleman en Yossi Beck 

Afgevaardigden IOH:                     Milly de Boer, Ephraim Eisenmann en Gideon van der Sluis  
 
In 2017 namen we na jarenlange trouwe inzet afscheid van Judith Millul, Maud Altmann en 
Gideon Dolev. Wij zijn hen zeer erkentelijk voor hun jarenlange inzet. 

 Bestuur  Jad Davids. 
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Nini Czopp (a.r.) 
Extra Murale Zorg en Maatschappelijk werk 
Amuta NINI CZOPP, A.R. 

Doelstellingen 
De Stichting NINI CZOPP is opgericht in 2001 met als doel maatschappelijke hulpverlening aan uit Nederland 
afkomstigen in Israël, voornamelijk Holocaustoverlevenden en hun partners en een kleine groep van 
Christelijke Nederlanders. De Stichting handelt zonder winstoogmerk. 
 Voordien was maatschappelijk werk een onderdeel van de IOH. Het was de maatschappelijk werkster NINI 
CZOPP, die een steeds groter en dringender nood zag onder de ouderwordende Nederlandse gemeenschap 
in Israël, zoals voornoemd voornamelijk Holocaustoverlevenden. 
De Amuta NINI Czopp is uitgegroeid tot een professionele hulporganisatie die zich richt op het welzijn en de 
waarborg van de levensqualiteit van de Nederlandse Holocaust overlevenden in Israel. Bij de hulpverlening 
aan de ouderwordende uit Nederland afkomstige Holocaustoverlevenden heeft NINI CZOPP een holistische 
aanpak ontwikkeld die gericht is op het behoud van het bestaande functioneren, zowel geestelijk,fysiek, 
economisch, cognitief, sociaal en wat betreft familierelaties en daar waar deze functies aangetast zijn 
bieden wij hulp.  
 
Onder leiding van onze dynamische directrice staat een team van sociale werk(st)ers klaar om hulp, steun 
en opvang te bieden. Hun toegewijde inzet verlicht de eenzaamheid van degenen die er alleen voor staan, 
biedt snelle opvang bij onverwachte problemen, vindt creatieve oplossingen in geval van nood, helpt 
chronisch zieken in hun dagelijkse leven, staat families van betroffenen bij. 
In de loop van het afgelopen jaar bleek dat het aantal personen dat zich tot onze organisatie wendde steeds 
te groeien, dit in tegenstelling tot de actuarische voorspellingen die wij twee jaar geleden inwonnen. Eind 
december 2017 was het aantal personen die gebruik maakte van de geboden voorzieningen 1044, dit 
tegenover 1018 eind 2016. 
 
Het bestuur 
Het bestuur in 2017 bestaat uit 7 leden:  
Paulinka Kreisberg, voorzitter  
Channa Rinat, secretaris  
Ab Polak, penningmeester  
Chaim Even Zohar, Chagit Risis, Channa Bromberg en Micha Menko, bestuursleden. 
Chagit Risis verliet het bestuur gedurende de tweede helft van 2017 en het bestuur is haar dankbaar voor 
haar zeer professionele input gedurende haar functie als bestuurslid. Chaim Even Zohar heeft aangegeven 
het bestuur ingaande 2018 te verlaten. 
Twee nieuwe kandidaten voor het bestuur zijn Micha Shimoni en Amiram van Kloeten en zullen bij de 
volgende AV als leden voorgedragen worden. 
 
De controle commissie bestaat uit Chanan Kisch en Joe Moffi. 
 
Activiteiten en besluiten 
Mede als gevolg van verminderde toezeggingen van de Marorgelden, heeft het bestuur, samen met de 
directrice, heel veel tijd, energie en zonodig geld gespendeerd aan fondsenwerving. Als organisatie die in 
eerste instantie de zorg draagt voor Nederlandse Shoahoverlevenden is het moeilijk om gelden te werven 
bij fondsen die prefereren om hun geld te geven voor algemene doeleinden. 
In het afgelopen jaar hebben we gebruik gemaakt van persoonlijke relaties, maar toen ook dit niet het 
gewenste resultaat opleverde hebben we  professionele fundraisers gecontracteerd.  Echter ook zij bleken 
niet in staat fondsen te werven voor NINI en hun activiteiten namens NINIi zijn stopgezet. 
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Wel ontvingen we dit jaar  financiële steun van het Israelische Ministerie van Financiën en alsmede ook 
donaties van enkele Israëlische en Nederlandse stichtingen. 
 
Onze directrice, Maya Frenkel-Joseef, gerontologe, is nationaal erkend als zijnde een expert op het gebied 
van o.a. behandeling van dementia en Alzheimer en sociale hulp aan Shoa overlevenden; zij wordt dan ook 
in steeds grotere mate uitgenodigd om lezingen te houden hierover en voor deze lezingen wordt NINI 
betaald. Gedurende dit jaar heeft Maya een vijftiental lezingen gehouden voor verschillende professionele 
organisaties en stichtingen, waaronder Medisch Centrum Kaplan, Stichting Patienten met Dementie en 
Alzheimer, Clalit Health Services en voor de behandelende staf van Beschermd Wonen 'Bait BeLev'. 
 
De problemen van eenzaamheid, dementie en Alzheimer blijven een bijzondere plaats innemen bij de 
sociaal werkers in hun behandeling van de cliënten. Het activeren van vergeten activiteiten uit het verleden, 
het zoeken naar aanknopingspunten voor een interactie met dementerende cliënten is een van de 
behandlingsmethodes van onze maatschappelijk werkers.  
Begeleiding en steun van kinderen en verwanten van de cliënt zijn een onderdeel van de holistische 
benadering.  
 
Niet voor een ieder is de beslissing om naar een ouderhuis te gaan een vanzelfsprekende stap. Onze 
maatschappelijk werkers zijn ook hierin getrained en behulpzaam. 
De Nederlanders in de ouderhuizen worden zoals altijd niet vergeten en worden regelmatig bezocht door 
de werkers. Deze bezoeken worden zowel door de cliënten als door de staf in het betreffende huis bijzonder 
gewaardeerd, waardoor in de loop der jaren een prima band van samenwerking is ontstaan. 
 
Een ander belangrijk project is de behandeling van alleenstaande vervolgingsslachtoffers die geen familie 
(meer) hebben en dit vereist veelvuldig contact tussen de overlevende en de sociaal werker. Deze houdt 
een oogje in het zeil, is alert voor veranderingen en verslechtering van de toestand van de bejaarde, 
teineinde tijdig in te kunnen springen om het hoofd te bieden aan ontstane problemen. 
Het blijkt dat er nog steeds grote behoefte bestaat dat iemand opkomt voor de rechten van de eerste 
generatieoverlevenden. Dankzij Yael Amossi worden deze rechten veelal verwezenlijkt, met het resultaat 
dat cliënten een grote som geld krijgen wat betreft achterstallige betalingen, met daarbij een toezegging 
voor een maandelijkse uitkering.  
Onze juridische adviseurs, Carmith Toledano en Ayalah Polak-Moshe, geven ons raad bij juridische 
vraagtekens. 
Een energiek en toegewijd team van maatschappelijk werkers is over het hele land verspreid en zij bereiken 
de cliënten daar waar dit nodig is.  
Aangezien de maatschappelijk werkers bekend zijn met de hulpverlenende diensten van de overheid en de 
plaatselijke gemeentes kunnen zij zonodig de tussenpersoon zijn bij het verwijzen van de cliënt naar de 
desbetreffende dienst.  
 
Galith Avisar is de rechterhand van de directrice bij het vaak gecompliceerde kantoorwerk. 
En last but not least onze onvermoeibare directrice, Maya Frankel-Joseef, die dan pas tevreden is als de 
cliënten de best mogelijke verzorging krijgen.  
  
Het bestuur van NINI Czopp (a.r.) 
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Jaarverslag 2017 
Statistische gegevens 
Eind 2017 woonden er in Beth Joles 103 bewoners, waarvan 79% dames en 21% heren. 
In 2017 zijn 12 bewoners overleden en zijn 16 nieuwe bewoners in het huis komen wonen. 
Van de 103 bewoners waren 65% zelfstandige bewoners en 35% verbleven in de verpleegafdeling. 
De gemiddelde leeftijd van de bewoners was 87 jaar en 7 maanden. Er waren 40 bewoners van meer dan 
90 jaar.  
Gemiddeld verbleven de bewoners zo'n 6.5 jaar in het huis. Drie bewoners wonen al meer dan 20 jaar in 
Beth Joles en nog negen meer dan 15 jaar.  
45% waren van Nederlandse afkomst of echtgenoten/es van Nederlanders. 

Evenementen en feesten 
De voornaamste evenementen in 2017 waren: Zie de onderstaande tabel. 

Onderhoud en vernieuwingen. 
In 2017 werd het project van de renovatie van de gangen in de woontoren afgerond. 
Ook de vernieuwing van de bibliotheek en de tussen-verdieping kwam tot een succesvol einde. 
Bovendien werd de infrastructuur van de buizen in de machinekamer geheel vervangen. 
Ook in 2017 zijn weer een aantal bestaande woningen gerenoveerd. 

Algemeen 
In 2017  beëindigde Mevr. Sonia Letzter-Pouw haar taak als bestuurslid van Beth Joles. 
Ik wil haar bedanken voor haar inzet op vrijwillige basis ten bate van Beth Joles. 
Op de algemene vergadering in Juli 2017 is een nieuw bestuur benoemd waarin Mevr. Ruth Netter de 
plaats innam van Mevr. Sonia Letzter-Pouw. 
Dank aan de aanblijvende en nieuwe leden voor hun belangrijke bijdrage en het constructieve teamwerk. 

Dit is ook de plaats om de IOH, de Joles Stichting en de Van Esso-de Vries Stichting in Haarlem (binnenkort 
officieel verenigd in één stichting) te bedanken voor hun steun, het hele jaar door en speciaal wanneer er 
zich bijzondere omstandigheden voordoen. 
De interne auditor, in samenwerking met de controle commissie, blijft consequent doorgaan met zijn 
intensieve werk. Hun werk en opbouwende controle helpen het bestuur om het huis zo efficiënt mogelijk 
te beheren. 
Ook in 2017 vonden er maandelijkse besprekingen met de bewonerscommissie plaats. Bij deze 
besprekingen zijn aanwezig de directeur en stafleden alsmede de voorzitter van het bestuur en 
bestuursleden. Deze besprekingen vormen een uitstekend platform voor samenwerking en informatie 
uitwisseling. Tijdens de bespreking geeft de voorzitter van het bestuur de bewonerscommissie ook een 
samenvatting van wat er in de laatste bestuursvergadering is besproken. 
In november 2017 werd een dialoog gehouden tussen de bewoners, de directeur en de bestuursleden. Hier 
kon men vragen stellen over het wel en wee in Beth Joles. 
 
Yossi Beck 
Voorzitter Beth Joles 
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 7120סיכום שנת  –בית יוליאנה 

 

. במחלקת התמיכה ובמחלקות הסיעוד התפוסה 97%-התפוסה הממוצעת בדירות לעצמאים הייתה כ 2017שנת ב
 . 100%-הייתה בד"כ קרוב ל

נתקבל היתר  2016דירות, מרביתם ממתינים לדירות גדולות. לאחר שבסוף  29קיימת רשימת המתנה (ממוצעת) ל  
ירות חדשות ודירת סטודיו לאורחים בקומה ג' שיצטרפו לדירות ד 12, בבניית 2017הבניה המיוחל, התחלנו בתחילת 

 . 2018הקיימות בקומה זו. אנו מצפים לאכלוס הדירות החדשות באמצע שנת 

בנוסף לבניית הדירות כמפורט לעיל, התבצע שיפוץ והרחבת אולם האירועים. הותקנה מערכת מולטימדיה מתקדמת, 
 , חדר כושר ושירותים.ונוספו בקומת הקרקע חדרי מנהלה, חוגים

כפי שנהגנו בעבר, גם השנה הוצאנו טיולים בהם השתתפו הדיירים העצמאיים, (בין היתר טיול מוצלח של שלושה 
ימים לאילת), טיולים לדיירי התמיכה ואשכולות המחלקה הסיעודית. גם לצוות עובדי הבית נערכו טיולי גיבוש והנאה. 

 ד ורעייתו) שהכנסותיו נתרמו ליד דוידס. נערכו מסיבות סוף הקיץ, באזר שנתי (בהשתתפות שגריר הולנ
 

נערכו אירועי תרבות מגוונים בניהם שתי תערוכות, ציורים וצילומים שצוירו וצולמו ע"י דיירי הבית. ערכנו מסיבות 
בחגים, וטקסים לרגל יום השואה, הזיכרון ויום העצמאות. בחנוכה נערכה המסיבה המסורתית לילדי/נכדי/ניני הדיירים 

 הבית, ובפורים נערך קרנבל תחפושות בהשתתפות ערה של כל הדיירים.   וצוות 

נערכו ימי עיון והדרכות לצוות העובדים בנושאים שונים כמו עזרה ראשונה, אחזקה, בטיחות, השתלמויות מקצועיות 
 והדרכות לעובדים חדשים.

 רוכת הסולר. מערכת להזרקת חום שהותקנה מוכיחה את הציפיות ואכן חוסכת משמעותית בתצ 

השנה זכה הבית בפעם השלישית בדגל היופי במסגרת תחרות "בית גיל שלישי נאה בישראל" מטעם המועצה 
לישראל יפה. (בדגל היופי ניתן לזכות אחת לחמש שנים). זאת, בהמשך לזכייה רציפה בחמישה כוכבי יופי במשך 

 שנים רבות. 

גזבר, חיה טימנס, יטי  –יו"ר, ד"ר משה מוק, יאפ (יעקב) פולק -יזנמןחברים. דוד אי 7דירקטוריון בית יוליאנה מונה 
 מזכיר. -לוין  וגדעון דולב -פרנק, שרה הלוי

 

  

 מזכיר הדירקטוריון.    –נרשם ע"י גדעון דולב 
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