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Inleiding
Voor u ligt het Beleidsplan 2020-2022 van de Stichting Elah Nederland (in het vervolg
STEN). Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en werkzaamheden, en
geeft inzicht in de werving, het beheer en de besteding van de via donateurs en
fondsen verkregen gelden.
STEN is opgericht op 24 september 1993 te Amsterdam en ondersteunt financieel het
werk van de stichting Elah - Centrum voor Steun bij Verlies en Rouw, gevestigd in
Israël (in het vervolg Elah Israël) een stichting die psychosociale hulp verleent aan
Holocaust-overlevenden (onder wie veel Nederlandse overlevenden) en aan mensen
die worden geconfronteerd met traumatisch verlies en rouw.

Het bestuur van de stichting,

Hans Vuijsje
Voorzitter

Christiaan Ruppert
Secretaris

Marco de Bock
Penningmeester
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1. Missie
De Stichting Elah Nederland zet zich in ten bate van de Stichting Elah Israël.
Deze organisatie geeft in Israël psychosociale hulp aan Holocaust-overlevenden (onder wie
veel Nederlandse overlevenden) en aan mensen die worden geconfronteerd met traumatisch
verlies en rouw.
De Holocaust heeft diepe sporen nagelaten die niet slijten. Integendeel. Bijna alle
overlevenden worden met de jaren sterker geplaagd door hun oorlogservaringen. Zij hebben
vaak grote behoefte aan contact en psychosociale zorg. Elah beantwoordt deze hulpvraag. De
organisatie heeft maatschappelijk werkers, therapeuten en psychologen in dienst, en
coördineert een netwerk van vrijwilligers.
Daarnaast verzorgt Elah slachtofferhulp na traumatische levensgebeurtenissen als de
plotselinge dood van een naaste, ernstige ziekte, verkeersongevallen, zelfmoord, en
geweldsdelicten als moord en terreuraanslagen. Als gevolg van abrupt verlies belanden
nabestaanden vaak in een diepe crisis en doorlopen ze een gecompliceerd rouwproces.
Begeleiding en steun van de professionals van Elah, al in een vroeg stadium na het verlies,
zijn van cruciaal belang voor de verwerking.
Elah Nederland wil er mede voor zorgdragen dat werkzaamheden van Elah ten bate van (m.n.
Nederlandse) Holocaust-overlevenden kunnen worden voortgezet. Het betreft activiteiten als:
* Koffieochtenden en gezelligheidsgroepen voor hoogbejaarden.
* Therapeutische gespreks- en schrijfgroepen voor Holocaust-overlevenden
* Opbouwwerk binnen en hulpverlening aan de Nederlandse gemeenschap in Israël.
Elah Nederland wil daarnaast een bijdrage leveren aan de hulpverlening die Elah als
gespecialiseerde instelling kan bieden aan andere traumaslachtoffers, of deze nu de joodse,
islamitische, christelijke of welke levensovertuiging ook hebben. Het betreft activiteiten als:
* Therapie voor personen die zelf hun therapeutische hulpverlening niet kunnen bekostigen..
* Gespreks- en steungroepen voor, en therapie en spirituele begeleiding aan personen en
gezinnen die plotseling verlies ervaren en hulpverlening niet kunnen bekostigen.

2. Doelstelling
Doelstelling van STEN is het coördineren en stimuleren van de fondsenwerving ten behoeve
van Elah Israël, en zorg te dragen voor alles wat met de fondsenwerving verband houdt of
daarvoor bevorderlijk kan zijn.
STEN stelt zich daarnaast ten doel om de stichting Elah Israël gevraagd en ongevraagd te
adviseren en -waar nodig- te bemiddelen tussen Elah Israël en Nederlandse organisaties en
instanties w.o. de Nederlandse overheid en Nederlandse fondsen.

3. Huidige situatie
Om de naamsbekendheid van Elah te vergroten en in contact te komen met donateurs en
fondsen adverteert STEN jaarlijks in diverse media die segmenten van potentiele gevers
bestrijken. Daarnaast verzorgt STEN mailingen en benadert rechtstreeks subsidiegevers en
fondsen. Het werk van STEN wordt ondersteund door Elah Israël, die maandelijks een digitale
nieuwsbrief verzendt naar donateurs en fondsen, promotiemateriaal levert en lezingen
organiseert voor Nederlandse toeristen in Israël.
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4. Toekomst
STEN ziet de eerste generatie uit Nederland afkomstige Holocaust-overlevenden in Israël als
haar primaire doelgroep. In de komende jaren zal deze groep kleiner worden. Echter, tegelijk
met het getalsmatig kleiner worden van de doelgroep, wordt vanwege hun hoge leeftijd de
behoefte aan hulp voor hen die overblijven groter. Sten beschouwt het als een morele plicht
om alle ondersteunende activiteiten tot de laatste Sjoa-overlevende in stand te houden.
STEN richt zich daarnaast op andere groepen binnen de Israëlische samenleving die door
traumatische gebeurtenissen of verlies van dierbaren in emotionele nood verkeren. Het betreft
Israëli’s die plotseling verlies lijden als gevolg van verkeersongevallen, zelfmoord of
levensdelicten.

5. Werving en besteding van fondsen
5.1 Werving en vermogensbeheer
De baten van STEN bestaan voornamelijk uit:
Donaties van particulieren en bedrijven
Donaties van stichtingen
Erfstellingen en legaten
Alle andere verkrijgingen en baten
De particuliere donateurs zijn over het algemeen vaste donateurs die jaarlijks een bedrag
schenken aan STEN. De zakelijke donateurs en donerende stichtingen geven over het
algemeen incidentele, maar tevens meer substantiële donaties. De totaal geworven baten per
jaar bedragen circa EUR 20.000.
Alle opbrengsten (donaties) worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door
STEN worden ontvangen. De stichting houdt slechts vermogen aan voor zover dit nodig is om
de normale activiteiten doorgang te laten vinden.

5.2 Besteding
STEN keert ontvangen bedragen uit aan Elah Israël en houdt slechts een minimaal vermogen
aan om haar vaste kosten, alsmede een uitkering van €20.000 voor het komende jaar, te
dekken.
Het doel van STEN is om jaarlijks zo min mogelijk uit te geven aan indirecte/algemene kosten.
Deze kosten hebben met name betrekking op uitgaven als wervingskosten,
administratiekosten, bankkosten, inschrijving kamer van koophandel en incidentele
onkostendeclaraties. De overgebleven gelden worden overgemaakt naar ELAH Israël.
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5.3 Prognose
Voor de jaren 2020-2022 worden de volgende baten, bijdragen aan doelstelling en kosten
verwacht:
Baten
Bijdrage aan doelstelling
(ELAH Israel)
Algemene kosten

2020
€ 20.000

2021
€ 20.000

2022
€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 3.500

€ 3.500

€ 3.500

6. Organisatie
Contact: Dhr. H.G. (Hans) Vuijsje, voorzitter
Mob: 06-53362510 | Email: elahnederland@gmail.com | www.elahnederland.nl
RSIN/fiscaal nummer: 814278103
KvK nummer: 41213035
Bankrekening: IBAN NL75ABNA0550509615 BIC ABNANL2A
De financiële administratie van de stichting wordt gevoerd door een extern
administratiekantoor.

6.1 Bestuur
Het bestuur is als volgt samengesteld:
Voorzitter: Drs. H.G. (Hans) Vuijsje
Penningmeester: Drs. M.E.F. (Marco) de Bock
Secretaris: Dr. C.J. (Christiaan) Ruppert
Het bestuur is onbezoldigd.
Bestuursleden hebben een zittingstermijn van drie jaar en zijn onbeperkt herbenoembaar Het
bestuur vergadert minstens tweemaal per jaar.

6.2 Comite van Aanbeveling
Het is van groot belang dat wij ons gesteund weten door bekende personen die niet alleen
hun (bestuurlijke) ervaring inbrengen, maar ook de bekendheid en betrouwbaarheid van
STEN vergroten door hun naam aan de stichting te willen verbinden. Lid van het Comite van
Aanbeveling zijn, in alfabetische volgorde:
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dhr Edward Asscher, Voormalig president-directeur Royal Asscher Diamond, President World
Diamond Council
dhr mr Menno ten Brink, rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam
dhr. Gijs Cremer Eindhoven, ondernemer
dhr René Glaser, directeur Glaser Public Affairs
dhr Jaap Rosen Jacobson, eigenaar Panta Holdings
dhr Ronald Leopold, directeur Anne Frankstichting
mevr Sonja Manheim
dhr Salo Muller, fysiotherapeut, journalist en publicist
dhr Philip van Tijn, bestuurder
mevr Gerdi Verbeet, bestuurder, oud-voorzitter Tweede Kamer

6.3 Werknemers
Er zijn geen werknemers in dienst bij STEN. De STEN heeft geen werknemers in dienst, maar
wordt uitsluitend bijgestaan door onbezoldigde vrijwilligers.
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