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Organisatieprofiel 

Doelstelling 
Stichting Nefesh is opgericht op 25 november 1997. De stichting is ingeschreven in het 
Stichtingenregister bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder het dossiernummer 
41217626. Stichting Nefesh stelt zicht ten doel: het belichten van de diversiteit, zowel op 
individueel als op groepsniveau, vooral binnen de Joodse cultuur in het algemeen, maar ook 
daar buiten, gezien in het kader van een multiculturele samenleving in het algemeen. Zij tracht 
dit doel onder meer te bereiken door: 

a. Het ontwikkelen van audiovisueel en multimedia materiaal waarin verschillende 
aspecten van de Joodse cultuur in het bijzonder en de multiculturele samenleving in het 
algemeen als onderwerp zullen dienen. 

b. Het inventariseren van organisaties en activiteiten op Joods cultureel gebied, waarbij 
tevens aandacht zal worden besteed aan door niet-Nederlanders (bijvoorbeeld 
Israëliërs, Amerikanen) georganiseerde activiteiten. 

c. In een later stadium, het uitgeven van een nieuwsbrief met betrekking tot het sociale en 
culturele Joodse leven in Nederland en daarbuiten. 

 

Bestuur en organisatie 
Het bestuur houdt zich op hoofdlijnen bezig met het vaststellen van het beleid, vertaald in 
een beleids- en activiteitenplan met begroting en bewaking van het proces door inhoudelijke 
en financiële monitoring. Daarnaast richt het bestuur zich op de positionering en strategie 
van de stichting, en is het actief bij het werven van fondsen, donoren, sponsors en netwerk 
voor de organisatie en het project. Het bestuur van Stichting Nefesh is volgt samengesteld: 

- Shaul Kesslassi (1964), voorzitter, tevens oprichter. Hij is sinds 1997 onafhankelijk 
filmmaker (regie, camera en editing) en producent. 

- Jaime Ruben Halegua (1957), secretaris. Hij is fotograaf en entrepreneur. 
- Tamar Ravid (1976), penningmeester. Zij is sinds 2004 freelance filmmaker. 

 
Het dagelijkse team bestaat uit producent Shaul Kesslassi en zakelijk en communicatie 
medewerker Bastiaan Piloo. Voor het realiseren van de producties werkt Nefesh verder 
samen met freelance filmprofessionals. Allen zijn uit overtuiging werkzaam tegen een tarief 
lager dan het markttarief om de productie van uitstekende kwaliteit voor lagere kosten te 
waarborgen. Bij Nefesh werken ook vele vrijwilligers mee. 
 

Fiscaliteiten 
Stichting Nefesh communiceert helder en professioneel over de wijze waarop gelden worden 
geworven, de besteding van de middelen en beoogde resultaten. De stichting wordt 
gecontroleerd door accountantskantoor Visser te Amsterdam. De jaarrekening en jaarverslag 
worden opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. Deze 
gegevens evenals onze statuten zijn opvraagbaar bij de stichting. De stichting is 
belastingplichtig voor de omzetbelasting en vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Stichting 
Nefesh is geoormerkt als ANBI.  
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Missie 
De stichting stelt zich ten doel om met behulp van audiovisuele projecten een veelzijdig beeld 
te laten zien van de Joodse cultuur als een levende en creatieve cultuur en de multiculturele 
samenleving van vandaag de dag te belichten aan de hand van de Joodse cultuur en het 
Joodse principe van ‘eenheid der tegenstellingen’. 
 
De producties van Nefesh zijn een belangrijke bron gebleken voor het verspreiden van kennis 
en inzicht over de vele facetten van het Joodse leven en cultuur en de Joodse gemeenten in 
Nederland en daarbuiten. De afgelopen jaren heeft Stichting Nefesh met veel succes en 
waardering de lokale uitzendingen op Nefesh TV verzorgd en veel bijzondere producties tot 
stand gebracht en uitgezonden. In het oog springen daarbij de serie ‘In de Voetstappen van het 
Joodse Erfgoed‘ en het vijfluik ‘Israëliërs in Mokum’, vijf bijzondere portretten van Israëliërs 
die in Amsterdam wonen en werken.  
 
Nefesh TV streeft naar een hoogwaardige en constante kwaliteit van zowel de inhoud als de 
vormgeving van haar programma’s en producties. Dat blijkt wel uit het feit dat in 2006 en 
2010 Nefesh TV is bekroond met de ‘Salto Award voor 
beste televisieprogramma’. Nefesh TV is een 
verzamelplaats waar verschillende thema's van het Joods 
leven, kunst en cultuur op brede wijze belicht worden, en 
waarbij alle diverse stromingen, richtingen, opvattingen 
en overtuigingen binnen de diverse Joodse samenleving 
én de multiculturele samenleving aan bod kunnen komen.  
 
De programma’s van Nefesh TV behelzen zowel eigen 
producties als bijdragen van derden, van veelal 
onafhankelijke Joodse producenten en regisseurs. Ook 
zijn wij een platform voor jonge en getalenteerde Joodse 
en Israëlisch kunstenaars om hun ideeën aan een groter 
publiek te tonen. Zo bieden wij studenten van de 
filmacademie Jump Cut de mogelijkheid programma's, of 
een deel daarvan, zelf te produceren (scenario’s 
ontwikkelen, filmen, monteren, editen, produceren) die 
we uitzenden op Nefesh TV. Daarnaast worden de 
aftitelingen van onze programma’s en verpakking voor TV 
en website door de studenten van de filmacademie gemaakt.  
 

45.000 kijkers via Publieke Omroep Amsterdam en RTV Amstelveen 
Nefesh TV heeft met haar heldere en vaste programmering een duidelijke doelgroep: de 
Joodse gemeenschap en Israëliërs die wonen en/of werken in Groot Amsterdam èn 
Nederlanders met een bijzondere interesse voor de multiculturele samenleving en die de 
Joodse cultuur en erfgoed een warm hart toedragen.  
 
Nefesh TV wordt uitgezonden door de Publieke Omroep Amsterdam op Salto A1 en RTV 
Amstelveen, vast op de maandagavond 21:00 - 22:00 uur, met een aanzienlijk doelgroep 
bereik en hoge kijkcijfers: volgens schatting een dag bereik van ongeveer 45.000 kijkers 
vanuit de Joodse – Israëlische gemeenschap en Groot-Amsterdamse kijkers per uitzending. 
Nefesh TV kan worden bekeken door kijkers uit Abcoude, Diemen, Landsmeer, Oostzaan, 
Ouder - Amstel, Zaanstad, Purmerend, Weesp, Zeevang, Almere en Amstelveen. De vaste 
kanaalindeling en uitzendtijd dragen zeer bij aan de zichtbaarheid van Nefesh TV.  
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Ambities voor 2014 - 2015 

Productiehuis Nefesh 
In de komende jaren wil Nefesh wederom met het vervaardigen en uitzenden van 
toegankelijke documentaires, portretten, reportages, actualiteiten en series een beeld 
schetsen van de vele facetten van het Joodse leven en cultuur in binnen- en buitenland. Wij 
zullen in de komende jaren nieuwe projecten en producties opzetten en bestaande 
successeries verlengen. Een aantal voorstellen: bijzondere Joodse portretten, bijvoorbeeld 
van jonge Joodse ondernemers en grote namen in het Jodendom,  actualiteiten in Nederland 
en Israël,  Joodse feesten en culturele activiteiten, Joodse begrippen en mijlpalen in het leven, 
Historisch light-docu’s binnen en buiten A’dam. 
 
 
Joods erfgoed 
Komend jaren hopen wij (mits de financiering 
rondkomt) een nieuwe serie In de 
Voetstappen van het Joodse Erfgoed realiseren, 
over de zoektocht naar de vele ‘vergeten’ 
maar bijzondere Joodse gemeenten en 
gemeenschappen over de gehele wereld. 
Reeds verschenen en mogelijke nieuwe 
afleveringen van de serie hopen wij ook naar 
het Engels en Hebreeuws te vertalen en klaar 
te maken voor internationale distributie.  
 

'Het andere gezicht van Israël' 
In 2014 – 2015 willen wij in onze 
programma’s nog meer dan voorheen 
aandacht besteden aan Israëlische kunst en 
cultuur in Nederland. Wij vinden het 
belangrijk om aandacht te besteden aan 'Het 
andere gezicht van Israël', het tonen van de Israëlische maatschappij, kunst en cultuur die 
door de politiek-sociale situatie niet genoeg of juist aan het licht wordt gebracht bij het grote 
publiek in Amsterdam en Nederland. In seizoen 2014 willen wij bij Nefesh TV daarom 4 
speciale uitzendingen maken over Israëlische Kunst in Nederland. Hierbij denken wij aan de 
volgende onderwerpen: 

- Het portretteren van in het oog springende Israëlische kunstenaars, musici e filmers. 
- Actualiteiten verslaan van de Israëlische kunst en cultuur, bijvoorbeeld manifestaties 

en exposities die in Nederland worden tentoongesteld. 
- Reportages maken van internationale Joodse evenementen in Nederland, zoals het 

Internationale Joods Muziekfestival, Joods Film Festival en FilmIsreal. 
 

Internationale distributie 
De films en tv-series die wij produceren worden inmiddels ook in het (inter)nationale 
filmcircuit vertoond en gedistribueerd via www.ruthfilms.com, o.a. onze producties  About 
sugarcane and homecoming, Between revolution and tradition, Together. Reeds verschenen en 
mogelijke nieuwe afleveringen van de serie In de Voetstappen van het Joodse Erfgoed hopen 
wij ook naar het Engels en Hebreeuws te vertalen en klaar te maken voor internationale 
distributie.  

  

http://www.ruthfilms.com/
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Nefesh TV als bovenlokale omroep 
Mede dankzij haar kwalitatieve goede producties groeit Nefesh TV langzaamaan van een 
lokaal Joods initiatief uit tot een omroep dat haar vleugels ook buiten Groot-Amsterdam 
uitspreidt. Ook spreken we steeds meer mensen aan dan de strikt Joodse kijker. Nefesh TV 
heeft het doel gesteld de komende jaren zich meer dan voorheen als een bovenlokale omroep 
te profileren en te zich richten op het ontwikkelen van aansprekende maatschappelijke en 
culturele TV-producties vanuit een Joodse invalshoek. Zeker nu de zendtijd door 
levensbeschouwelijke landelijke omroepen ernstig onder druk komt te staan is het belangrijk 
dat er ruimte blijft voor Joods programmering door een onafhankelijke lokale omroep als 
Nefesh TV. Om deze doelen te bereiken zal Nefesh TV een aantal activiteiten verder 
ontplooien.  
 

Aandacht voor de Joodse gemeenschap, ook in de mediene 
De komende jaren zal Nefesh TV meer aandacht besteden aan actualiteiten binnen de Joodse 
gemeenschap. Denk hierbij aan korte portretten van bijzondere mensen, aandacht voor 
activiteiten van Joodse organisaties, feestdagen en festiviteiten, etc.. Daarbij is belangrijk dat 
wij gevoed worden door onderwerpen aangedragen vanuit de Joodse Gemeenschap zelf. 
Nefesh TV zal zich meer dan voorheen richten op de door partners en Joodse organisaties 
aangedragen onderwerpen, projecten en activiteiten (redactioneel of in opdracht). Daarbij 
zullen we ons ook richten op de mediene. Zo zullen we trachten Nefesh TV uit te laten zenden 
door lokale en regionale omroepen in het land.  
 

Online Nefesh TV bekijken 
Onze kijkers willen steeds vaker zelf bepalen 
wanneer er wat gekeken wordt, op een zelf 
gekozen tijdstip en locatie. Veel van onze 
uitzendingen zijn daarom ook te bekijken via 
het Internet, zodat ook Joodse en niet-Joodse 
kijkers buiten Amsterdam bereikt worden. 
Via de Uitzending Gemist en On Demand van 
SALTO en RTV Amstelveen kan je livestream 
alle uitzendingen van Nefesh TV terugvinden. 
Onze programma’s zijn ook (deels) op onze 
website www.nefesh.nl te zien. Inmiddels 
zijn veel uitzendingen van Nefesh TV 
gedigitaliseerd, zodat ze ook via internet 
beschikbaar zijn. Wij zullen in de komende 
jaren het aantal te bekijken programma’s 
waar en zoveel als mogelijk (afhankelijk van 
rechten en kosten) uitbreiden. 
  

http://www.nefesh.nl/
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Comité van Aanbeveling / Raad van Advies 
Stichting Nefesh onderhoudt goede contacten met en geniet steun van een breed scala van 
Joodse organisaties en instellingen waaronder verschillende Nederlandse Joodse Gemeentes, 
het Joods Maatschappelijk Werk, het Joods Historisch Museum, het Nieuw Israëlitisch 
Weekblad, en vele Joodse en multiculturele (jongeren)organisaties. We zullen de komende 
jaren extra aandacht besteden aan het verder 
uitbreiden van haar netwerk, Comité van 
Aanbeveling & Raad van Advies. De Stichting 
wordt al in woord en/of daad geadviseerd en 
gesteund door: 

- Annet Betsalel, filmmaakster en –
producent 

- Rudolf Buurma, directeur Publieke 
Omroep Amsterdam 

- Deworah Maarsen,  
Zichron Menachem Nederland 

- Hedda van Gennep, filmmaakster 
- Barry van Driel, Anne Frank Stichting 
- David Serphos, directeur CIA 
- Max Arian, journalist 

 
 

Vergroting bereik en bekendheid 
Het is nodig om Nefesh TV verder te profileren, haar netwerk te vergroten, support te werven 
en de programma’s aan te kondigen.  
Daarom zullen wij veel aandacht besteden aan onze publiciteit: 

- aankondigingen op de Publieke Omroep Amsterdam/Salto en RTV Amstelveen; 
- e-mail uitzendoverzichten/nieuwsbrieven aan enkele honderden Joodse en 

multiculturele organisaties en privépersonen (achterban) in Nederland; 
- persberichten aan lokale media (o.a Stadsblad) en Joodse media (o.a. NIW, Hakehillot 

nieuws, en de maandelijkse agenda van de Israëlische ambassade); 
- genereren van free publicity via website www.nefesh.nl, en social media, zoals onze 

Facebook- en Twitter pagina en het linken met andere websites van joodse 
organisaties; 

- Crowdfunding- en andere acties om donateurs en sponsors voor Nefesh TV te werven. 
 
 

Financiële uitdagingen 
Nefesh is een organisatie met potentie en goodwill en heeft een betrokken team van 
professionals en vrijwilligers om zich heen verzameld. Wij zijn in staat om met de steun van 
fondsen en een kleine groep van sponsors en donateurs, goede producties te realiseren en 
Nefesh TV en uit te zenden. Echter de afgelopen jaren zijn voor  de Stichting sober geweest 
vanwege het wegvallen van opdrachten en de laagconjunctuur. Desondanks is er veel 
geïnvesteerd in het ontwikkelen van nieuwe producties. 
De realisatie de ambities van Nefesh, haar producties en Nefesh TV zal grotendeels afhankelijk 
zijn van de mate waarin bij aansluiting kunnen vinden bij nieuwe opdrachtgevers, 
producenten, bedrijven, privépersonen maar vooral ook bij subsidiegevers, en culturele 
(media) en (internationale) Joodse fondsen. Dat zal voor Nefesh een grote uitdaging zijn.  

  

http://www.nefesh.nl/


 

8 
 

Financiële prognose 
 

  
2014 

 
2015 

       
BATEN 

     
Eigen inkomsten 250 

  
1.000 

 
Subsidies en fondsen 20.000 

  
30.000 

 
Donaties (giften en sponsors) 2.000 

  
2.000 

 
Overige inkomsten (Vevam Sekam, dvd verkoop) 250 

  
1.000 

 

   
22.500 

  
34.000 

       
LASTEN 

     

       
Activiteitenkosten 

     
Honoraria 9.000 

  
10.000 

 
Vrijwilligersvergoedingen 1.500 

  
3.000 

 
Uitbestedingen 3.000 

  
7.500 

 
Materiaalkosten en apparatuur 750 

  
1.500 

 
Uitzend en productiekosten 2.500 

  
3.500 

 
Reis-, vervoerkosten en sejour 500 

  
1.500 

 
Communicatiekosten 2.000 

  
3.000 

 

   
19.250 

  
30.000 

Organisatiekosten 
     

Zakelijke lasten (accountant, verzekeringen) 2.500 
  

2.500 
 

Kantoorkosten 250 
  

250 
 

Telefoon/internet 500 
  

500 
 

Huisvestingskosten - 
  

- 
 

   
3.250 

  
3.250 

       
TOTAAL 

 
22.500 

  
33.250 

       
EXPLOITATIERESULTAAT 

 
- 

  
750 

 
 
 
 


