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1.1 Bestuursverslag 
 
Voorwoord  
 
We schrijven dit voorwoord terwijl 2020 al voorbij is. Het is een chaotisch jaar geweest, en de wereld 
ziet er inmiddels heel anders uit dan in 2019. De corona crisis heeft veel invloed gehad op iedereen, 
ook op ons en op het werk dat we doen. Naast de noodhulpprojecten die we hebben kunnen 
uitvoeren in 2020 staat dit jaar in het thema van ons voortbestaan. De Rabobank heeft in 2019 een 
CBF-certificering van ons geëist, wat een volledige reorganisatie tot gevolg heeft gehad. Waar wij 
normaal vooral bezig zijn met de planning, uitvoering en aansturing van projecten, concentreerden 
wij ons in 2019 en 2020 ook op de samenstelling van de documentatie die nodig is om voor dit 
keurmerk in aanmerking te komen, zodat wij ons voortbestaan kunnen waarborgen. 
 
In 2019 verwezenlijkten we, zoals u van ons gewend bent, veel mooie projecten in Palestina, Libanon 
en Turkije. We ondersteunden vluchtelingen en de allerarmsten met voedselpakketten, matrassen, 
dekens, brandstof, maaltijden en andere noodhulp tijdens onze winteractie, Ramadan en het 
Offerfeest. Maar ook renoveerden we een kleuterschool en een sportclub voor gehandicapten in Gaza 
en een medische kliniek in vluchtelingenkamp Ayn Al Helwa. We hielpen mensen met 
schuldhulpverlening, collegegeld en we ondersteunden werklozen bij het opstarten als kleine 
zelfstandige. Na de levering van 200 rolstoelen aan gehandicapten in Khan Younis in 2015, hebben 
we in 2019 een project geïnitieerd om de straten van dit dorp rolstoelvriendelijk te maken. Ook 
leverden we medische apparatuur aan ziekenhuizen en voorzagen we 250 studenten en 
afgestudeerde zorgverleners van trainingen op het gebied van spoedeisende hulp en het stoppen van 
ernstige bloedingen. Ons doorlopende weeskinderenproject ondersteunde dankzij uw hulp meer dan 
1.400 weeskinderen in Gaza met een vaste maandelijkse bijdrage. 
 
Omdat de bank ons, in afwachting van een CBF-keurmerk, niet meer wilde ondersteunen met directe 
transacties naar Gaza, hebben wij er sinds eind 2018 voor gekozen om financiële middelen via een 
partner (Avrupa Hayir Dernigi) in Turkije naar Gaza te sturen. Deze methode bracht helaas hogere 
kosten en soms ook vertraging met zich mee. We hopen van harte dat wij, na onze inzet in 2019 en 
2020, in 2021 een CBF-keurmerk zullen bemachtigen en daarmee onze overboekingen weer 
rechtstreeks en goedkoper kunnen laten plaatsvinden.  
 
U kunt erop vertrouwen dat wij met hart en ziel werken om uw donaties zo efficiënt mogelijk op de 
juiste plek te krijgen. Wij werken in gebieden die onder streng toezicht staan, maar juist daarom is 
uw steun zo hard nodig. Hoe moeilijker de wetten in Europa en het bankwezen ons werk maken, hoe 
zeldzamer de hulp aan deze gebieden wordt. Het is ons streven om ons hard te maken voor de 
broodnodige steun en bewustwording rondom dit probleem. 
 
 
Namens het bestuur, 31 maart 2021, 
 
Samar Abou Adas 
 
Anne Jellema 
 
Ammar Fallaha 
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Samenvatting 
 
In Gaza wonen ongeveer 1.9 miljoen mensen, waarvan 1.4 miljoen Palestijnse vluchtelingen. De 
Israëlische blokkade heeft sinds 2007 een verwoestend effect gehad op de economie. Internationale 
handel en de vrije verplaatsing van de bevolking is vrijwel onmogelijk, waardoor het ‘gewone’ volk 
gestraft wordt voor misdaden waar zij niets mee te maken hebben. 80% van de bevolking is 
afhankelijk van internationale steun en in 2019 was meer dan 50% van de beroepsbevolking 
werkloos. Voor 95% van de bevolking is er geen schoon drinkwater beschikbaar en zij beschikken 
over slechts enkele uren elektriciteit per dag. 600.000 vluchtelingen wonen in de 8 erkende 
vluchtelingenkampen van Gaza, welke tot de dichtstbevolkte regio’s ter wereld gerekend worden. 
Sinds maart 2018 vindt er iedere vrijdag een vreedzame ‘Great March of Return’ plaats in de 
omgeving van de afscheiding tussen Israël en Gaza. Hier zijn reeds honderden doden geregistreerd 
en tienduizenden gewonden, waaronder ook duizenden kinderen, door Israëlische militaire aanval. 
Door deze accumulatie van onrecht is Gaza onze primaire regio voor noodhulp.  
 
Libanon herbergt per hoofd van de bevolking het grootste aantal vluchtelingen ter wereld. Momenteel 
wonen er ongeveer 1.5 miljoen Syrische en 500.000 Palestijnse vluchtelingen verdeeld over 12 
geregistreerde vluchtelingenkampen en talloze tentenkampen langs de grenzen met Syrië. De 
omstandigheden zijn erbarmelijk. Libanon kampt al tijden met een zware economische recessie en 
dreigende hongersnood. De kampen zijn extreem dichtbevolkt, arm en de vluchtelingen missen een 
aantal belangrijke burgerrechten. Ze mogen bijvoorbeeld diverse beroepen niet beoefenen en niet 
over vastgoed beschikken. Zo worden zij veelal uitgebaat door lokale vastgoedeigenaars en kunnen 
zij niets opbouwen in dit land. De Palestijnen die uit Syrië zijn gevlucht hebben het in Libanon extra 
moeilijk. Omdat zij daar al niet beschikten over een vaste verblijfsstatus hebben zij nog minder 
rechten dan andere vluchtelingen en worden zij niet geholpen door de UNHCR. Daarom biedt 
Stichting ISRAA deze ‘vergeten’ groep de nodige ondersteuning. 
 
Ook in Turkije is in 2019 het aantal vluchtelingen weer enorm gegroeid door de oorlog in Syrië. Op dit 
moment registreert het land een kleine 4 miljoen vluchtelingen, waarvan 3.6 uit Syrië. De 
omstandigheden in de tentenkampen in het zuidoosten van Turkije zijn erbarmelijk. Stichting ISRAA 
ondersteunt ook hier diegenen die niet binnen de richtlijnen van de UNHCR vallen. 
 
 
Land Som van totale besteding % 
Palestina (Gaza) € 1.250.663 79,91% 
Libanon € 174.568 11,15% 
Turkije € 134.900 8,62% 
Frankrijk € 1.000 0,06% 
Nederland € 4.000 0,26% 
Totaal € 1.565.131 100% 

 
 
Land Aantal projecten 
Palestina (Gaza) 28 
Libanon 4 
Turkije 3 
Frankrijk 1 
Nederland 1 
Totaal 37 
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Stichting ISRAA 
 
Stichting ISRAA, of ‘Internationale Steun Rechtstreeks Aan Armen’, is een Nederlandse humanitaire 
en non-profitorganisatie die niet discrimineert op religieuze of politieke gronden. De stichting voert 
projecten uit in Nederland, maar vooral in het buitenland. Onze doelstelling is het verbeteren van de 
levensomstandigheden van Palestijnen, waar zij zich dan ook bevinden.  
 

Onze missie 
Stichting ISRAA ziet het als haar missie om ondersteuning te bieden aan hen die ten onrechte 
slachtoffer zijn van de instabiele politieke situatie in Palestina. Zij die niet beschermd worden door de 
Internationale Rechten van de Mens. De mensen die vast zitten binnen de gesloten grenzen van 
Gaza, of in vluchtelingenkampen in Libanon, Turkije of elders. Zij die leven onder de armoedegrens, 
zonder toegang tot gezondheidszorg en zonder hoop op een betere toekomst. Wij steunen mensen in 
acute noodsituaties met noodhulp en de allerarmsten door kleine investeringen in een betere 
toekomst. Wij doen dit onder andere door kleine financiële bijdragen, voedselpakketten, maaltijden, 
het helpen opstarten van kleine zelfstandigen, renovatie van verwoeste woningen, het aanbieden van 
matrassen, dekens, kussens en brandstof, collegegelden, opleiding en medische ondersteuning.  
 

Onze visie 
Stichting ISRAA is van mening dat iedereen op aarde gewaardeerd zou moeten worden volgens de 
Internationale Rechten van de Mens. Ieder mens heeft recht op voedsel, drinkwater, fatsoenlijke 
woonruimte, bewegingsvrijheid, gezondheidszorg, educatie en kwaliteit van leven. Omdat dit voor het 
grootste gedeelte van de, inmiddels derde generatie, Palestijnse vluchtelingen niet het geval is, zetten 
wij ons in om deze doelgroep van humanitaire hulp te voorzien. 
 

Kernwaarden 
Wij valideren betrouwbaarheid hoog en communiceren graag transparant met onze donateurs over 
onze werkwijze en methodes. Wij werken ethisch, integer en met Islamitische grondslag. 
 

Doelstelling 
Wij streven ernaar om in Nederland (en in de rest van Europa) meer bewustzijn te creëren m.b.t. de 
situatie van de Palestijnen en om de doorgaans negatieve positionering van deze doelgroep te 
doorbreken. Wereldwijd zijn er ruim 5 miljoen Palestijnse vluchtelingen, waarvan slechts een klein 
percentage burgerrechten heeft gekregen in de landen waar zij terecht zijn gekomen. De 
vluchtelingen in Gaza leven in mensonterende armoede en in voortdurende angst voor oorlog en 
bomaanslagen. De 500.000 vluchtelingen in Libanon hebben beperkte rechten en veelal geen 
vooruitzicht op medische ondersteuning, opleiding of ontwikkeling. De Palestijnse vluchtelingen die 
oorspronkelijk in Syrië terecht gekomen zijn hebben daar nooit burgerschap verkregen. Zij zijn tijdens 
de oorlog in Syrië veelal opnieuw gevlucht en leven nu in vluchtelingenkampen in aangrenzende 
landen, waar zij als staatlozen ook geen recht hebben op internationale hulp van andere 
hulporganisaties. Stichting ISRAA hoopt bij te kunnen dragen aan een groter maatschappelijk 
draagvlak voor diegenen die al generaties leven zonder basisrechten, door deze mensen te steunen 
met humanitaire hulp en zichtbaarheid te geven aan deze projecten en het belang ervan. 
 
 

Strategie en risico’s 
Het politieke en publieke klimaat verhardt steeds meer en de polarisatie neemt toe. Door de recente 
vredesakkoorden van Israël met andere Arabische landen verliest de wereld steeds meer oog voor de 
schendingen van de mensenrechten die plaatsvinden in Palestina. Solidariteit met het Palestijnse volk 
staat ter discussie en onder druk. Aan de andere kant heeft het ICC in Den Haag in december 2019 
aangekondigd een officieel onderzoek te starten naar deze mensenrechtenschendingen, waardoor de 
problematiek eindelijk officieel erkend wordt door de internationale gemeenschap. In afwachting van 
dit onderzoek en haar resultaten zal Stichting ISRAA zich hard blijven maken voor de slachtoffers van 
het probleem dat voortduurt sinds 1948. Wij zullen deze ‘vergeten’ groep blijven ondersteunen door 
bewustwordingscampagnes, noodhulp en financiële bijdragen voor ontwikkeling.  
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Een groeiend risico is dat de internationale regelgeving voor geldtransacties naar, met name Gaza, 
steeds meer aan banden gelegd wordt i.v.m. de WWFT. Op het moment van schrijven heeft de 
Rabobank ons de eis opgelegd om een Erkenning Goede Doelen Nederland te verkrijgen, waar wij 
met man en macht aan werken. Tot die tijd kunnen wij donaties alleen via Turkije naar Gaza 
overmaken, wat de stroom van transacties helaas alleen maar minder transparant maakt. Wij zijn er 
positief van overtuigd dat het CBF ons erkenning zal geven op basis van de nieuwe administratieve 
weg die wij zijn ingeslagen, maar het risico blijft dat de bank ons meer en meer aan banden zal 
leggen om onze werkzaamheden voort te zetten. Hiermee zullen de kosten van deze processen 
blijven stijgen en wij voorzien dat we in de toekomst werknemers in dienst zullen moeten nemen om 
aan alle eisen te blijven voldoen. Desondanks blijven wij vechten voor ons bestaansrecht, het 
vertrouwen van onze donateurs en uiteraard voor de voortzetting van de mooie projecten die wij met 
zoveel liefde uitvoeren. 
 

Internationale partners 
Wij werken samen met verschillende partners. Deze partners helpen ons met de uitvoer in de 
verschillende gebieden, waar zij specialist zijn op het gebied van de doelgroep en de lokale 
problematiek. De samenwerking in Gaza wordt extra bemoeilijkt, omdat stichtingen en organisaties 
moeten werken met een vergunning die wordt uitgegeven door het Palestijnse Ministerie van 
Binnenlandse Zaken in Ramallah (Westelijke Jordaanoever), onder toeziend oog van Israël. De 
economische blokkade van Gaza houdt onder andere in dat dit proces van aanvraag inefficiënt en 
bureaucratisch verloopt. Organisaties krijgen vaak slechts een vergunning voor 3 tot 6 maanden, 
waarna zij opnieuw een aanvraag moeten indienen, waar vervolgens weer maanden overheen gaan. 
In de tussentijd kunnen zij geen gebruik maken van hun bankrekening. Om die reden moeten wij 
vaak wisselen van partner, waarbij er (heel) soms reserves overblijven bij samenwerkingspartners die 
wij pas weer na maanden kunnen aanspreken. Wij blijven uiteraard t.a.t. in nauw contact met al onze 
partners en wij streven ernaar om met dezelfde organisaties zaken te blijven doen. 
 

Projecten 
Met de gedoneerde gelden hebben we in 2019 een verscheidenheid aan mooie projecten kunnen 
realiseren in Palestina, Libanon, Turkije en in Frankrijk. Hieronder lichten we enkele bijzondere 
projecten voor u uit.  
 
Project: Weeskinderen 
Het hart van Stichting ISRAA klopt voor ons weeskinderenproject. Onze vaste donateurs 
ondersteunen samen ruim 1.400 weeskinderen die onder de armoedegrens leven met een 
maandelijkse bijdrage van minimaal € 35. In de Islamitische wereld wordt een weeskind gedefinieerd 
als een kind dat geen vader meer heeft. Veel vaders zijn gesneuveld in de oorlogen van 2008, 2009 
en 2014. Gezinnen zijn vaak groot, waardoor moeders thuis moeten blijven bij de kinderen en niet 
kunnen werken. Zo raken gezinnen snel onder de armoedegrens, zonder hoop op een betere 
toekomst. Financiële adoptie van één of meerdere kinderen binnen het gezin brengt hoop en 
verlichting. In 2019 maakten we meer dan € 500.000 over aan vaste maandelijkse bijdragen, maar 
ook hielpen we gezinnen onder deze voorwaarden met voedselpakketten, renovaties, medische 
kosten en collegegelden. 
 

Project: Renovatie Sportclub AlJazeera voor mensen met een handicap 
Sportclub AlJazeera is een sportclub voor paralympische sport. Deze werd volledig gebombardeerd in 
2014. Stichting ISRAA bouwde een nieuwe trainingszaal, speciaal aangepast voor mensen met een 
handicap. Op het strand is een rolstoelvriendelijke zone gebouwd, zodat sporters met een handicap 
ook kunnen zwemmen. De club bedient momenteel bijna 400 sporters, met mogelijkheid tot 
basketbal, tafeltennis, zwemmen, atletiek, volleybal, voetbal (voor doven) en korfbal. Aan dit project 
gaven we € 75.000 uit. 
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AlJazeera Sportclub na bombardement 
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AlJazeera Sportclub na renovatie 
 
 

 
 
Rolstoelvriendelijke zwemgelegenheid voor sporters 
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Project: Ramadan 
Zoals ieder jaar heeft Stichting ISRAA ook in 2019 weer een liefdadigheidsproject uitgevoerd in Gaza, 
Libanon en Turkije, in samenwerking met verschillende partnerorganisaties. Het Ramadan project 
bestaat uit het uitdelen van voedselpakketten, maaltijden, Zakat Al Fitr, kleine financiële bijdragen 
voor de allerarmste gezinnen en cadeautjes voor de kinderen. Wij gaven ongeveer € 200.000 uit aan 
dit project. 
 
Project: Winteractie 
Onze winteractie is een ander jaarlijks terugkerend project van Stichting ISRAA. Tijdens de koude 
wintermaanden voorzien we de vluchtelingen in tentenkampen van voedselpakketten, maar ook van 
diesel om kachels te branden en matrassen, dekens en kussens. In 2019 waren de omstandigheden 
met name in Libanon erbarmelijk. De valleien hadden te maken met overstromingen, waardoor veel 
tentenkampen volledig onder water stonden en kinderen op blote voeten rondliepen op het natte 
beton. Iedere euro die we uitgeven aan diesel om de enige kachel in de tent te laten branden spaart 
levens. We gaven ongeveer € 130.000 aan de winteractie van 2019. 
 
 
 

 
 



 -11- 
 

Project: Medische behandelingen in vluchtelingenkamp Ayn Al Helwa  
Vluchtelingenkamp Ayn Al Helwa in Libanon is bekend als een van de alleroudste kampen ter wereld, 
het werd namelijk direct na de Naqba opgericht door het Rode Kruis in 1948. Tegenwoordig wonen 
meer dan 70.000 mensen op een gebied van 0,3km2. De veelal Palestijnse vluchtelingen die er 
wonen hebben vrijwel geen recht op medische zorg buiten het kamp, dus de enige kliniek die er is 
draagt een enorme verantwoordelijkheid. In 2019 betaalden wij voor ruim 3.000 patiënten van deze 
kliniek een behandeling en/of medicijnen. Aan dit project besteedden wij ongeveer € 80.000. 
 
Project: Financiële ondersteuning gezinnen onder de armoedegrens 
In 2019 ondersteunden wij weer vele zeer arme gezinnen in Gaza met een kleine financiële bijdrage, 
waarmee zij boodschappen konden doen, of een rekening betalen. Wij besteedden aan dit project 
ongeveer € 60.000. 
 
Project: ‘Hoop voor autistische kinderen’ 
In maart 2019 heeft Bara’ah Society in opdracht van Stichting ISRAA het project ‘Hoop voor 
autistische kinderen’ gelanceerd in Gaza, in samenwerking met verschillende specialisten op het 
gebied van autisme. 50 kinderen uit verschillende gemeentes in Gaza werden gezien door fysio- en 
ergotherapeuten, alsmede door een logopedist ter verbetering van spraak en gehoor. Daarnaast 
ontvingen ze psychologische ondersteuning voor o.a. traumaverwerking. Het project werd afgesloten 
met een gezamenlijk tripje. Dit project heeft ongeveer € 6.500 gekost. 
 
Project: Medische apparatuur voor Public Aid Hospital Gaza 
In samenwerking met Arab Medical Union in Gaza heeft Stichting ISRAA bijgedragen aan de aanschaf 
van diverse medische apparaten voor het Public Aid Hospital Gaza: 
 

 Automated Hematology Cell Counter (CBC) 
Dit apparaat wordt gebruikt om bloedcellen te tellen en te identificeren, een 
standaardprocedure van artsen om de algemene gezondheidstoestand van een patiënt te 
bepalen; 

 Automated Chemistry Analyzer 
Dit apparaat meet chemicaliën en andere kenmerken in bloed en vloeistoffen. Een belangrijk 
hulpmiddel voor artsen om een diagnose te kunnen stellen; 

 Centrifuge 
Dit apparaat scheidt suspensies zoals bloedplasma, bloedcellen en bloedplaatjes; 

 HBA1C Analyzer 
Een apparaat waarmee hemoglobine A1C (de bloedsuikerspiegel) getest wordt. Voornamelijk 
voor gebruik bij patiënten met suikerziekte. 

 
Deze moderne apparatuur is aangeschaft om verouderde apparatuur te vervangen en bij te dragen 
aan de verbetering van de gezondheid van patiënten in Gaza. Dit project heeft ongeveer $ 20.000 
gekost. 
 
Project: Medische training Emergency Preparedness 
In samenwerking met de Arab Medical Union heeft Stichting ISRAA in juni en juli 2019 250 studenten 
en afgestudeerde zorgmedewerkers trainingen aangeboden op het gebied van ernstige bloedingen en 
spoedeisende hulp. De trainingen zijn verzorgd door de afdeling chirurgie van de American Heart 
Association. Voor de studenten zijn twee studieboeken aangeschaft: 
 

 Basic Life Support Provider Manual 
 Advanced Cardiovascular Life Support Provider Manual 

 
Ook zijn er voor de training 410 knelverbanden aangeschaft, welke dienen om ernstige bloedingen te 
stoppen. Dit project heeft ongeveer € 10.000 gekost. 
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Project: Trainingskamp voor zorgstudenten Universiteit Gaza 
In februari 2019 heeft Stichting ISRAA in samenwerking met Arab Medical Union een trainingskamp 
georganiseerd voor 70 zorgstudenten van de Islamitische Universiteit in Gaza. Tijdens het kamp 
ontvingen de studenten een medische basistraining, ter oriëntatie op de toekomst en met directe 
toepasbaarheid. Na afloop ontvingen de studenten een certificaat als bewijs van deelname. Dit 
project heeft ongeveer € 800 gekost. 
 
Stichting Israa Gaza 
In 2019 investeerden we in een lokaal kantoor in Gaza, waar we een aantal vaste medewerkers in 
dienst namen om diverse processen te vereenvoudigen en om de controle hiervan te vereenvoudigen. 
De medewerkers van dit kantoor verzorgen sindsdien o.a. de openbare aanbestedingen en de 
persoonlijke controle van aanvragen voor bijstand, de aanmelding van nieuwe weeskinderen en de 
voorbereiding op controle van samenwerkingspartners. 
 

Toekomst 
 
In 2020 hebben wij ons, naast de uitvoer van de jaarlijks terugkerende projecten en noodhulp, 
voornamelijk bezighouden met het stroomlijnen van onze processen volgens de eisen van de bank en 
het CBF. Wij willen de erkenning voor Goede Doelen Nederland toegezegd krijgen, zodat wij volledig 
toekomstbestendig zijn en ons werk kunnen voortzetten en uitbreiden. Hiervoor zullen wij 
verschillende protocollen en rapporten moeten formuleren, wat met ons kleine team een enorme 
uitdaging is, maar iets wat we met hart en ziel doen met oog op de toekomst.  
 
Na de aanvraag van de erkenning zullen wij investeren in een nieuwe website en gestructureerde 
(online) communicatie, zodat onze werkzaamheden en de besteding van uw donaties voortdurend 
transparant en inzichtelijk zijn.  
 

Imago, identiteit, positionering en werving 
Momenteel staat Stichting ISRAA vooral bekend als een stichting met Islamitische grondslag, die zich 
inzet voor het lot van de Palestijnen. Een van onze belangrijkste wervingsmethodes is dan ook 
historisch het bezoek aan moskeeën waar onze vrijwilligers tijd krijgen om te spreken over onze 
werkzaamheden. Daarnaast zijn we aanwezig op beurzen en evenementen om onze projecten toe te 
lichten. In de toekomst hopen we ons te kunnen positioneren bij een bredere doelgroep, met name 
door uitbreiding van onze online kanalen. We denken dat de erkenning voor Goede Doelen Nederland 
enorm zal bijdragen aan ons positieve imago en dat we hiermee ook onze doelgroep kunnen 
verbreden. 
 

Projecten 2020 
Ook in 2020 maakten wij ons hard voor onze bekende, jaarlijks terugkerende projecten, te weten: 
 

 Het weeskinderenproject in Gaza 
 Het Ramadanproject in Gaza, Libanon en Turkije 
 Het Offerfeestproject in Gaza, Libanon en Turkije 
 De winteractie in Gaza, Libanon en Turkije 

 
Daarnaast houden wij altijd middelen apart voor noodhulp, medische hulp en bijzondere projecten. 
Nu wij dit verslag schrijven weten we dat we in 2020 ook veel aandacht hebben besteed aan 
noodhulp rondom de Covid-19 crisis, bijvoorbeeld door het uitdelen van mondkapjes en hygiënische 
handgel.  
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Organisatie 
 
Om de kwaliteit van onze hulpverlening hoog te houden is goed bestuur essentieel. Stichting ISRAA 
hanteert regels, standaarden en controles voor uitvoerende partners en een actieve Raad van 
Bestuur. Het bestuur is zelf, samen met enkele vrijwilligers, dagelijks actief betrokken bij de 
bedrijfsvoering, zodat onze middelen zoveel mogelijk ten goede komen aan onze hulpprojecten.  
 
Sinds 2019 besteden wij extra aandacht aan onze integriteit. Wij hebben een gedragscode waar 
medewerkers, vrijwilligers, het bestuur zich aan moeten houden. Elke betrokkene ondertekent deze 
gedragscode om zijn werk voor Stichting ISRAA te mogen uitvoeren. Vanaf 2021 overleggen wij deze 
gedragscode ook met de partnerorganisaties in het buitenland en zal navolging van deze code een 
voorwaarde voor samenwerking zijn. 
 

Algemene informatie 
 
Naam:   Stichting Internationale Steun Rechtstreeks aan Armen, bij verkorting 

 genaamd: Stichting ISRAA 
Vestigingsadres:  Vierambachtsstraat 107, 3022AJ Rotterdam 
Telefoonnummer:  010-4613282 
E-mailadres:  directie@israa.nl 
Website:  www.israa.nl 
Oprichting:  07-12-2001 
KvK nummer:   24328679  
ANBI status:   ja 
RSIN:    814536487 
SBI-code:  94993 – Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg) 
Keurmerken:  In voorbereiding aanvraag CBF keurmerk 
 
De bestuursleden zijn zeer actief betrokken en leiden de dagelijkse gang van zaken. Mevr. Abou Adas 
onderhoudt, samen met enkele vrijwilligers, het contact met de donateurs en de betrokken partijen in 
Gaza, Libanon en Turkije. Mevr. Anne Jellema houdt toezicht op de administratie, transacties en 
regelgeving.  
 
Bestuur 
In 2019 bestaat het bestuur uit 3 leden. Begin 2019 is de heer Rob Groenhuijzen afgetreden als 
voorzitter. Samar Abou Adas is daarop voorzitter geworden en in juni 2019 is Anne Jellema 
toegetreden als secretaris. De samenstelling van het bestuur is nu als volgt: 
 
Voorzitter:  Mevr. Samar Abou Adas 
Secretaris:  Mevr. Anne Jellema 
Bestuurslid:  Dhr. Ammar Fallaha 
 
Alle leden van het bestuur zijn gezamenlijk bevoegd en onafhankelijk. Zij ontvangen geen salaris uit 
de stichting, maar hebben recht op een jaarlijkse vergoeding van 1.500 EUR (1.200 EUR in 2019). In 
2021 streven wij ernaar om het bestuur uit te breiden naar 5 leden.  
 

Werkzaamheden 
Naast de dagelijkse bedrijfsvoering, waarbij veel overleg plaatsvindt, komt het bestuur 4 keer per jaar 
samen voor een bestuursvergadering, waarin lopende projecten en onderwerpen zoals het 
jaarverslag, controle, toekomstplannen, media-activiteiten en de begroting aan bod komen. 
 
Medewerkers 
In 2019 had Stichting ISRAA twee medewerkers (te weten een directeur en een boekhouder) in 
dienst en een freelance vertegenwoordiger. In verband met de onzekerheid rondom het voortbestaan 
van de stichting (vanwege de eis van de Rabobank m.b.t. de erkenning Goede Doelen Nederland door 
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het CBF) hebben wij in 2019 alle bestaande contracten ontbonden. In 2020 maken wij gebruik van 
een freelance boekhouder, een administratiekantoor en een externe accountant voor de opmaak en 
controle van de boekhouding. Er is geen directeur; het bestuur voert momenteel zelf de dagelijkse 
werkzaamheden en vertegenwoordiging uit, samen met enkele vrijwilligers. 
 

Financiën 
In 2019 zijn we in zee gegaan met twee externe boekhoudkantoren voor de maandelijkse 
administratie en de jaarrekening, te weten Administratiekantoor InBalans en AsjesBisseling. 
Daarnaast hebben we extern accountancykantoor Confinant aangetrokken om de controle van de 
jaarrekening te verzorgen. We hebben de samenwerking met deze partijen aan het einde van 2020 
tijdens een bestuursvergadering geëvalueerd en in 2021 besloten we om de samenwerking met 
InBalans te beëindigen en droegen we de volledige boekhouding over aan AsjesBisseling. 
 
Duurzaam ondernemen 
In nauwe samenwerking met onze partnerorganisaties werken we vooral online. Omdat we onze 
projecten voornamelijk door onze partners laten uitvoeren veroorzaken we als stichting vrijwel geen 
CO2-uitstoot (i.v.m. vliegreizen). De weeskinderendossiers die we jaarlijks doen toekomen aan onze 
donateurs sturen we momenteel (ook in 2020) nog per post, maar we willen in 2021 in overleg met 
onze donateurs overgaan tot digitale verzending.  
 

Integriteit en verantwoording 
We hechten grote waarde aan een respectvolle omgang tussen de mensen die betrokken zijn bij 
Stichting ISRAA. Aangezien we geen personeel in dienst hebben en vaak slechts als bestuur op het 
kantoor aanwezig zijn beschikken we momenteel niet over een protocol voor grensoverschrijdend 
gedrag, fraude, machtsmisbruik of intimidatie. Als we in de toekomst groeien tot een stichting met 
meerdere personeelsleden dan zullen we uiteraard zorgdragen voor een dergelijk protocol, alsmede 
een risicobeleid. 
 

Risico’s en incidenten 
 
Er zijn in 2019 geen meldingen van incidenten geweest op ons kantoor in Rotterdam of vanuit het 
veld. Omdat we onze donateurs de mogelijkheid bieden om direct contact op te nemen met hun 
weeskinderen, zijn er wel eens donateurs die bellen met de vraag waarom een weeskind zijn of haar 
maandbedrag nog niet heeft ontvangen. Wij onderzoeken deze incidenten grondig, en deze hebben 
vrijwel altijd te maken met de ingewikkelde stroom van onze transacties via Turkije. Donaties staan 
wel eens langer ‘vast’ dan gewenst, maar uiteindelijk komt het geld altijd aan waar het hoort te zijn. 
 

Risicomanagement 
In 2020 brengen wij, in samenwerking met een team van accountants en specialisten, onze financiële 
risico’s in kaart en zullen wij tevens actieplannen voor risicobeheersing opstellen. De uitgebreide 
controleverklaring waar wij aan werken en de aanvraag van de CBF-erkenning zijn hierin de eerste 
stappen. 
 
Onze communicatie met partners in Gaza verloopt via een eigen intranet, en we maken gebruik van 
een erkende externe netwerkbeheerder voor ons ICT-beheer en serveronderhoud.  
 
Omdat wij geen medewerkers in dienst hebben en alle projecten laten uitvoeren door 
partnerorganisaties beschikken wij momenteel niet over een risicobeleid. We gaan als bestuur zelf wel 
eens mee op konvooi naar Libanon of naar Turkije, maar dat doen we tot dusver op eigen risico.  
 

Strategische en financiële risico’s 
Ondanks dat het maatschappelijke draagvlak voor ons type werk afneemt, door winst van 
conservatieve en populistische partijen, merken wij dit niet in ons donateurenbestand. We 
verwachten dan ook nog verder door te kunnen groeien.  
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We zien wel een risico is de steeds hoger wordende eisen van financiële partners, zoals de bank en 
Mollie. Omdat we regio’s bedienen die als risicovol beschouwd worden moeten we aan steeds meer 
en strengere eisen voldoen om onze rechten te behouden. We zijn een administratief kleine stichting 
en we moeten in de toekomst wellicht meer budget vrij maken (in de vorm van fte’s) om aan al deze 
eisen te kunnen (blijven) voldoen. Daarnaast is het beleid van Israël ten opzichte van Palestina zeer 
onberekenbaar. Controles van transacties duren lang en het wordt voor hulporganisaties in Gaza 
steeds moeilijker om hun werk te blijven doen. 

 

Stichting ISRAA committeert zich aan de volgende codes en 
richtlijnen: 
 
Gedragscode Stichting ISRAA 
De code beschrijft de principes en gedragsregels die bepalend zijn voor onze manier van werken en 
leidend zijn ten aanzien van de te nemen beslissingen in het werk op kantoor en in het veld. Ook 
geven we in de code aan hoe er gehandeld moet worden indien er niet voldaan wordt aan de 
gedragsregels. Indien we in de toekomst weer met betaald personeel gaan werken, dan vragen we 
hen deze gedragscode te ondertekenen bij aanvang van het dienstverband. Ook vrijwilligers vragen 
we om deze code te ondertekenen. Jaarlijks bespreken we de actualiteit van de gedragscode tijdens 
een bestuursvergadering en indien er wijzigingen gewenst zijn, dan vragen we alle eventuele 
betrokkenen om de code opnieuw te ondertekenen. 
 

Erkenningsregeling Goede Doelen Nederland 
We houden ons aan de erkenningsregeling van Goede Doelen Nederland, de opvolger van het CBF-
keurmerk. Met deze erkenning laten goede doelen zien dat zij de zaken op orde hebben en 
transparant zijn over de inkomsten, bestedingen en de bereikte resultaten. Wij vragen dit jaar, na 
veel administratieve inzet, voor het eerst een toetsing aan en wij hebben vertrouwen dat ons deze 
erkenning zal worden toegezegd. Omdat de aanvraag van de erkenning een zeer waardevolle 
onderneming is en onze donateurs er nooit eerder om gevraagd hebben, hebben wij deze toetsing 
niet eerder laten uitvoeren. Nu de Rabobank de erkenning als vereiste stelt voor de voortzetting van 
onze relatie zien wij ons genoodzaakt. De erkenning brengt echter veel voordelen met zich mee. Door 
aan alle voorwaarden te voldoen brengen wij meer transparantie aan in onze werkzaamheden en zijn 
behaalde doelen beter inzichtelijk.  
 

Algemeen Nut Beogende Instelling 
Stichting ISRAA is een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
 

The Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent 
Movement and NGOs in Disaster Relief 
Wij onderschrijven de gedragscode voor het internationale Rode Kruis en NGO’s in humanitaire 
hulpverlening.  
Voor meer informatie: https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-1067.pdf 
 

Controles in het veld 
Ons bestuur en onze projectmedewerkers gaan regelmatig op reis om te controleren of onze 
projecten correct, zorgvuldig en conform de afspraken worden uitgevoerd. Omdat konvooien naar 
Gaza problematisch zijn, hebben we een zusterorganisatie ter plaatste geïnitieerd, waar we dagelijks 
mee in contact staan. Zij verzorgen voor ons de kwaliteitscontrole in Gaza. Dat wil zeggen de toetsing 
van partnerorganisaties, leveranciers, hulpaanvragen en de uitvoer van projecten. 
 

Accountantscontroles 
Een externe accountant controleert of onze jaarrekening aan de daarvoor geldende regels voldoet.  



2.  JAARREKENING
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Stichting ISRAA te Rotterdam

2.1  Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa [1]

Inventaris 6.629 9.536

6.629 9.536

Financiële vaste activa 
Overige vorderingen 40.612 40.612

40.612 40.612

Vlottende activa

Vorderingen [2]

Overlopende activa 25.000 -

25.000 -

Liquide middelen [3] 92.361 708.716

Totaal activazijde 164.602 758.864

De begeleidende toelichtingen vormen een intergraal onderdeel van deze jaarrekening.

31 december 2019 31 december 2018
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Stichting ISRAA te Rotterdam

2.1  Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen [4]

Vrij besteedbaar vermogen
Stichtingskapitaal 55.052 751.535

55.052       751.535      

Kortlopende schulden [5]

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen - 3.729

Overlopende passiva 109.550 3.600

109.550 7.329

Totaal passivazijde 164.602 758.864

De toevoeging van het resultaat aan en andere mutaties in de reserves worden toegelicht in punt 4 van de

toelichtingen op de balans.

De begeleidende toelichtingen vormen een intergraal onderdeel van deze jaarrekening.

31 december 2019 31 december 2018
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Stichting ISRAA te Rotterdam

2.2  Staat van baten en lasten over 2019

 Geen 

accountants-

controle 

toegepast 

2019 2018

€ €

Giften en baten uit fondsenwerving [6] 849.956 849.115

Baten 849.956 849.115

Gedoneerde gelden [7] 1.291.325 1.144.795

Activiteitenlasten 1.291.325 1.144.795

Bruto exploitatieresultaat -441.369 -295.680

Personeelskosten [8] 13.896 31.122

Afschrijvingen materiële vaste activa [9] 2.907 2.907

Overige personeelskosten [10] 6.620 14.213

Huisvestingskosten [11] 43.048 30.251

Verkoopkosten [12] 31.421 21.229

Kantoorkosten [13] 25.140 17.194

Algemene kosten [14] 126.030 27.471

Beheerslasten 249.062 144.387

Exploitatieresultaat -690.431 -440.067

Rentelasten en soortgelijke kosten [15] -6.052 -

Som der financiële baten en lasten -6.052 -

Resultaat -696.483 -440.067

Resultaat -696.483 -440.067

Bestemming resultaat:

Stichtingskapitaal -699.483 -440.067

-699.483 -440.067

De begeleidende toelichtingen vormen een intergraal onderdeel van deze jaarrekening.
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Stichting ISRAA te Rotterdam

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Continuïteit

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder

winststreven'.

De activiteiten van Stichting Internationale Steun Rechtstreeks aan Armen (afgekort Stichting ISRAA)

(hierna: 'de Stichting'), statutair gevestigd te Rotterdam, bestaan voornamelijk uit:

Het inzamelen van gelden te leniging van de financiële nood van de armen in de wereld. De Stichting tracht

haar doel onder meer te verwezenlijken door het inzamelen van gelden en alle overige wettige middelen.

De Stichting haar voornaamste doel is het financieel ondersteunen van weeskinderen in Palestina. Verder

helpt de Stichting met het implementeren van noodprojecten, huisvesting bieden aan behoeftigen, repareren

of nieuwe huizen bouwen, bewustmaking in de werkgebieden van de Stichting over de situatie van de

Palestijnen en helpen en zorgen voor de getalenteerde en Palestijnse studenten.

Stichting Internationale Steun Rechtstreeks aan Armen (afgekort Stichting ISRAA), statutair gevestigd te

Rotterdam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 24328679.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Vierambachtsstraat 107 te Rotterdam.

De activiteiten van Stichting ISRAA vinden ondanks de Coronacrisis nog redelijk conform het beleidsplan

plaats, waarbij vanzelfsprekend de maatregelen ter voorkoming van verspreiding in acht worden genomen.

Deze maatregelen hebben wel invloed op het kunnen houden van (wervings-) bijeenkomsten en vormen

enige belemmering in de uitvoering van hulpprojecten, maar hebben financieel gezien beperkte invloed.

Een mogelijke bedreiging van de continuïteit is gelegen in het opzeggen van de bankrelatie door de

Rabobank. De Rabobank heeft op basis van haar interne richtlijnen eisen gesteld aan de Stichting voor het

voortzetten van de bankrelatie. Voornaamste eis was het aanvragen van het CBF-keurmerk. Deze aanvraag

heeft de stichting op 16 december 2021 ingediend en is in afwachting van het oordeel van het CBF.

Toch heeft de Rabobank op 17 december 2020 Stichting ISRAA op de hoogte gesteld van haar voornemen

de relatie per 1 april 2021 te beëindigen. Het bestuur van de Stichting ISRAA is hierover in gesprek met

Rabobank. De uitkomst van deze gesprekken is op dit moment nog onzeker. Om deze reden zien wij het

beëindigen van de bankrelatie op dit moment als een mogelijke bedreiging voor de continuïteit van de

Stichting en dit is derhalve ook een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou

kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling zoals gehanteerd in de jaarrekening van de Stichting.

De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn

gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de Stichting.
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Stichting ISRAA te Rotterdam

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Schattingen

Foutherstel

Verbonden partijen

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale

marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en

andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van

Stichting Internationale Steun Rechtstreeks aan Armen (afgekort Stichting ISRAA) zich verschillende

oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien

het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze

oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de

desbetreffende jaarrekeningposten.

Bij de jaarrekening 2018 is gebleken dat er minder nog te betalen bedragen ad € 22.232 en onterecht nog te

ontvangen incasso's ad € 43.357 zijn opgenomen.

Het effect op het resultaat en vermogen 2018 bedraagt:

€ 28.142 minder resultaat: correcties in accountantskosten, reclame / advertentiekosen en

bestuursvergoedingen. Tevens zijn de ontvangen giften lager geworden.

De mutaties zijn verwerkt aan het einde van het vorig boekjaar alsof de fout niet heeft plaatsgevonden.

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap,

gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die

overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire

directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de Stichting en nauwe verwanten zijn

verbonden partijen.
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Stichting ISRAA te Rotterdam

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

Vreemde valuta

Functionele valuta

Transacties, vorderingen en schulden

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de

verkrijgingsprijs. In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze

referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers

op transactiedatum. 

De posten in de jaarrekening worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische

omgeving waarin de onderneming haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele valuta). De

jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten

opzichte van het voorgaande jaar. 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder

winststreven'.
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Stichting ISRAA te Rotterdam

2.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Vastgelegd vermogen

Kortlopende schulden

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde

organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel

waarvoor de Stichting is opgericht.

Het vastgelegd vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan een

beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de Stichting zou zijn

toegestaan. Als deze beperking door derden is aangebracht, wordt dit deel van het vermogen aangeduid als

bestemmingsfonds.

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur, tenzij fiscaal een wettelijk

maximum afschrijvingspercentage van 20% wordt voorgeschreven, en worden berekend op basis van een

vast percentage van de kostprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven

vanaf het moment van ingebruikneming.  

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan de Stichting

ter vrije beschikking.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct

toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige

gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele verminderingen

voor het risico van oninbaarheid. Deze verminderingen worden bepaald op basis van individuele beoordeling

van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen een looptijd van korter dan 1

jaar.

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen

bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de

nominale waarde.
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Stichting ISRAA te Rotterdam

2.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten

Kosten 

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Bijzondere posten

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Koersverschillen

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar ontvangsten uit hoofde van giften,

sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen giften / donaties en verstrekte giften, de

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin

zij zijn gerealiseerd.

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de

winst- en verliesrekening.

Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling of omrekening van monetaire posten worden in de winst- en

verliesrekening verwerkt in de periode dat zij zich voordoen, tenzij hedge-accounting wordt toegepast.

Materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik

afgeschreven over de geschatte economische levensduur / verwachte toekomstige gebruiksduur van het

actief. 

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige

afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de

afschrijvingen.

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de

normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid apart

toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

Hierbij worden tevens baten en lasten die aan een ander boekjaar moeten worden toegerekend naar aard en

omvang toegelicht.

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet

van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met

de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 
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Stichting ISRAA te Rotterdam

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa  [1]

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Totaal 2019 Totaal 2018

€ €

Aanschafwaarde 14.535 14.535

Cumulatieve afschrijvingen -4.999 -2.092

Boekwaarde per 1 januari 9.536 12.443

Afschrijvingen -2.907 -2.907

Mutaties 2019 -2.907 -2.907

Aanschafwaarde 14.535 14.535

Cumulatieve afschrijvingen -7.906 -4.999

Boekwaarde per 31 december 6.629 9.536

Inventaris 20 %

Financiële vaste activa

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Overige vorderingen

Vordering Stichting Al Quds 40.612 40.612

Afschrijvingspercentages:

Door de uitbraak van het coronavirus is Stichting Al Quds te Rotterdam wellicht niet in staat om de schuld

aan Stichting ISRAA af te lossen doordat de activiteiten van Al Quds door de Corona maatregelen ernstig

worden beperkt. Stichting Al Quds exploiteert een cultureel-centrum (inclusief zaalverhuur) en winkel met

Arabische producten. Stichting ISRAA huurt van Stichting Al Quds haar kantoor en zaalruimte voor haar

bijeenkomsten. Hierdoor bestaat een onzekerheid omtrent de inbaarheid van de lening omdat de inkomsten

van Stichting AlQuds aanzienlijk zijn teruggelopen.

Het bestuur van ISRAA is van mening dat het niet onmogelijk is dat de schuld kan worden terugbetaald

onder andere doordat Stichting Al Quds webwinkel activiteiten en andere commerciële activiteiten aan het

ontwikkelen is die de inkomsten stroom moeten gaan vergroten.

Deze situatie zal in 2021 opnieuw worden beoordeeld.
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Stichting ISRAA te Rotterdam

2.4  Toelichting op de balans

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen  [2]

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Overlopende activa

Vooruitbetaalde huurkosten 25.000 -

Liquide middelen  [3]

Rekening-courant bank 92.361 657.037

Kas - 325

Incasso Tussenrekening - 51.354

92.361 708.716
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Stichting ISRAA te Rotterdam

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN  [4]

Vrij besteedbaar vermogen

2019 2018

€ €

Stichtingskapitaal

Stand per 1 januari 754.535 1.191.602

Bestemming resultaat boekjaar -699.483 -440.067

Stand per 31 december 55.052 751.535

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019

KORTLOPENDE SCHULDEN  [5]

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing - 3.729

Overlopende passiva

Nog te betalen donaties 55.325 -

Accountantskosten 20.000 -

Advieskosten 20.000 -

Juridische kosten 8.425 -

Overige te betalen kosten 5.800 3.600

109.550 3.600

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke rechten

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Huurverplichtingen
De stichting heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand op de locatie Vierambachtsstraat

107 te Rotterdam. De huurverplichting bedraagt € 30.000 per jaar. De huurverplichting loopt tot en met juni

2022 en wordt jaarlijks geindexeerd.

Er zijn geen niet uit de balans blijkende rechten.

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2019 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten

en het projecten overzicht.
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Stichting ISRAA te Rotterdam

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

 Geen 

accountants-

controle 

toegepast 

2019 2018

€ €

Giften en baten uit fondsenwerving  [6]

Giften voor weeskinderen 691.049 -

Giften religieuze feestdagen 40.904 -

Donaties algemeen 118.003 849.115

849.956 849.115

Gedoneerde gelden  [7]

Doorlopend weeskinderen project 612.000 -

Overige projecten 679.325 1.144.795

1.291.325 1.144.795

Personeelskosten  [8]

Lonen en salarissen 12.867 26.105

Sociale lasten 1.029 5.017

13.896 31.122

Afschrijvingen materiële vaste activa  [9]

Inventaris 2.907 2.907

Overige personeelskosten  [10]

Onkostenvergoedingen 6.620 14.213

Huisvestingskosten  [11]

Huur onroerend goed 30.000 30.000

Zaalhuur evenementen 12.810 -

Onderhoud onroerend goed 82 -

Overige huisvestingskosten 156 251

43.048 30.251

Een totale specificatie is opgemaakt bij het projectenoverzicht.

In 2020 zal er geen personeel meer werkzaam zijn voor de Stichting.
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Stichting ISRAA te Rotterdam

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

 Geen 

accountants-

controle 

toegepast 

2019 2018

€ €

Verkoopkosten  [12]

Reis- en verblijfkosten 11.499 34

Reclame- en advertentiekosten 10.869 21.195

Drukwerk 9.053 -

31.421 21.229

Kantoorkosten  [13]

Portokosten 16.654 10.115

Kosten automatisering 5.983 1.966

Kantoorbenodigdheden 2.503 5.113

25.140 17.194

Algemene kosten  [14]

Kosten betalingsorganisatie Turkije European Charity 48.000 -

Wervingskosten 20.151 -

Advieskosten 20.000 -

Accountantskosten 20.000 -

Juridische kosten 8.425 -

Bestuurskosten 4.503 8.607

Verzekering 1.994 2.163

Administratiekosten 1.864 9.947

Overige algemene kosten 1.093 6.754

126.030 27.471

Het bestuur ontvangt geen salaris voor zijn werkzaamheden. Er is een beperkte onkostenvergoeding

verstrekt voor de gemaakte kosten.
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Stichting ISRAA te Rotterdam

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

 Geen 

accountants-

controle 

toegepast 

2019 2018

€ €

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten  [15]

Bankkosten en provisie 6.052 -

Gebeurtenissen na balansdatum

Rotterdam, 31 maart 2021

Stichting Internationale Steun Rechtstreeks aan Armen (afgekort Stichting ISRAA)

S. Fallaha - Abou Adas A. Fallaha

Voorzitter Penningmeester

A. Jellema

Secretaris

In 2020 heeft de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) plaatsgevonden. Aangezien de maatregelen ter

voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus op dit moment nog van kracht zijn, zijn de

gevolgen van deze gebeurtenis op de operationele en financiële activiteiten momenteel onduidelijk.

Vooralsnog heeft de pandemie beperkte invloed op de Stichting. 

Vordering Al Quds

Door de uitbraak van het coronavirus is Al Quds wellicht niet in staat om de vordering af te lossen. Dit

zal in 2021 opnieuw worden beoordeeld.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan het bestuur van de Stichting Internationale Steun Rechtstreeks Aan Armen 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Internationale Steun Rechtstreeks Aan Armen (hierna 

'de Stichting') te Rotterdam gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van de Stichting per 31 december 2019 en van het 

resultaat over 2019 in overeenstemming met Richtlijn 640 "Organisaties zonder winststreven" van 

de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving ('RJ 640'). 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2019; 

2. de staat van baten- en lasten over 2019; en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

en andere toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 

sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van de Stichting zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid 

van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 

beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 

oordeel. 

Materiële onzekerheid over de continuïteit 

Wij vestigen de aandacht op het onderdeel 'Continuïteit' in de toelichting op pagina 20 van de 

jaarrekening, waarin uiteengezet is dat de Stichting afhankelijk is van de bereidheid van de 

huisbankier Rabobank om de bankrelatie te continueren. Zonder bankrelatie worden de activiteiten 
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van de Stichting (vrijwel) geheel onmogelijk. Deze omstandigheid duidt op het bestaan van een 

onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de 

continuïteitsveronderstelling van de Stichting. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze 

aangelegenheid. 

Benadrukking van gevolgen van de coronapandemie op de inbaarheid van een vordering 

Wij vestigen de aandacht op het onderdeel 'Overige vorderingen' in de toelichting opgenomen op 

pagina 25 van de jaarrekening, waarin de onzekerheid van de inbaarheid als gevolg van de 

verslechterde omstandigheden door de Corona pandemie van de vordering op Stichting Al Quds is 

beschreven. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid. 

Ter vergelijking opgenomen informatie niet gecontroleerd 

Op de jaarrekening 2018 is geen accountantscontrole toegepast. Derhalve zijn de ter vergelijking 

opgenomen bedragen in de staat van baten en lasten en de daaraan gerelateerde toelichtingen, 

evenals de ter vergelijking opgenomen bedragen in de mutatieoverzichten niet gecontroleerd. 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, 

die bestaat uit: 

- het bestuursverslag; en 

- het projecten overzicht. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

- alle informatie bevat die op grond van RJ 640 is vereist. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 

verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 

materiële afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de 

jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige gegevens 

in overeenstemming met RJ 640. 
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C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met RJ 640. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne 

beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken 

zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de Stichting in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet 

het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het 

bestuur het voornemen heeft om de Stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als 

beëindiging het enige realistische alternatief is. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 

of de Stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 

daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 

oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor 

het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 

kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 

economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 

beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 

effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 

controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond 

onder andere uit: 

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren 
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van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en 

geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel 

belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, 

valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 

voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 

werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 

interne beheersing van de Stichting; 

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving 

en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 

daarover in de jaarrekening staan; 

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar 

is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de Stichting haar 

activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 

materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen 

op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat 

zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-

informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige 

gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar 

continuïteit niet langer kan handhaven; 

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 

opgenomen toelichtingen; en 

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen 

 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 

controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 

waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

Amsterdam, 31 maart 2021 

Confinant Audit & Assurance B.V. 

was getekend drs. A.J. Kernkamp RA 
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4.1 Projecten overzicht

Stichting ISRAA – 2019

Donaties vanuit Nederland
Naar Turkije (Avrupa Hayir) 1.000.000€             
Kosten betalingsorganisatie Turkije European Charity -48.000€                
Naar Turkije (Bursa Fetih) 100.000€               
Naar Libanon (AlSalam) 20.000€                 
Naar Libanon (AlShifaa) 155.000€               
Toegezegde nog te betalen donaties 59.325€                 
Naar Nederland 4.000€                   
Naar Frankrijk 1.000€                   
Totaal gedoneerd: 1.291.325€          

Donaties vanuit Turkije
Naar Gaza (diverse organisaties) 1.173.700€             
Naar Turkije (Ummet Hayir) 34.900€                 
Totaal gedoneerd 1.208.600€          

Projecten in Gaza
Kantoor ISRAA 35.120€                 
Renovatie AlJazeera Sportclub voor invaliden 74.865€                 
Medische ondersteuning zieken en gewonden 34.931€                 
Collegegeld studenten 5.705€                   
Dialyseapparatuur voor Rantisi Ziekenhuis 19.987€                 
Gezinssteun (financieel) 58.464€                 
Hoop voor autistische kinderen 6.520€                   
Huurbijstand bij dreiging uithuiszetting 5.560€                   
Khuzaa 8.600€                   
Medische apparatuur voor Public Aid Hospital 18.881€                 
Medische training Emergency 10.411€                 
Offerfeest project 29.464€                 
Ondersteuning kleine startups bij werkloosheid 24.638€                 
Onderzoek aan de universiteit 2.723€                   
Plaatsing cochleaire stethoscoop 2.572€                   
Ramadanproject 149.620€               
Renovatie huizen/herinrichting na verwoesting 18.923€                 
Renovatie kleuterschool 27.825€                 
Rolstoelvriendelijk maken straten van Khan Younis 49.946€                 
Schuldhulpverlening 1.166€                   
Sociaal onderzoek 4.286€                   
Trainingskamp studenten Universiteit Gaza 803€                     
Vrijetijdscentrum 606€                     
Waterputproject 19.987€                 
Weeskinderenproject 509.778€               
Winteractie 89.828€                 
Zakat AlFitr 6.980€                   
Projectkosten 32.474€                 
Totaal Gaza 1.250.663€          
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4.1 Projecten overzicht

Stichting ISRAA – 2019

Projecten in Libanon
Winteractie 44.865€                 
Medische hulp 109.703€               
Opleiding kinderen 5.000€                   
Offerfeest 15.000€                 
Totaal Libanon 174.568€              

Projecten in Turkije
Ramadanproject 50.000€                 
Winteractie 34.900€                 
Zakat AlFitr 50.000€                 
Totaal Turkije 134.900€              

Projecten Frankrijk
Bijdrage operatie kind uit Gaza 1.000€                   
Totaal Frankrijk 1.000€                  

Projecten Nederland
Bijdrage uitvaart 4.000€                   
Totaal Nederland 4.000€                  

Transactiekosten
bankkosten / transferkosten 2.514€                   
Totaal transactiekosten 2.514€                  

Grand total projecten 1.567.645€           

Totaal overzicht ontvangen donaties en uitgaven in 2019
Betaald / toegezegd aan projecten 1.291.325€             
Reeds overgemaakt aan lokale instanties oude jaren 276.320€               
Beschikbaar voor projecten 1.567.645€            

Uitgegeven aan projecten 1.567.645€             
Uitgegeven inclusief transactiekosten 1.567.645€            

Vanuit Turkije naar Gaza 1.208.600€             
Vanuit Nederland naar Turkije 100.000€               
Vanuit Nederland naar Libanon 175.000€               
Vanuit Nederland naar Frankrijk 1.000€                   
Vanuit Nederland naar Nederland 4.000€                   
Toegezegde donaties 55.325€                 
Per 1-1-2019 op de bank bij Arab Medical Union 23.180€                 
Uitgaven voor projecten 1.567.105€             
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