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Jaarverslag	stichting	Nefesh	2016	
	
	
	
	
	

Voor	u	ligt	het	jaarverslag	van	2016.	Hierin	vindt	u	een	weergave	van	wat	Nefesh	in	dat	jaar	
heeft	bereikt	en	met	name	beter	zijn	stempel	heeft	weten	te	drukken	als	platform	waarop	
zowel	lokale,	landelijke	en	internationale	Joodse	thema’s	aan	bod	komen.	

	
Stichting	Nefesh	verzorgde	ook	in	2016	maandelijks	een	uur	uitzendingen	met	de	naam	
Nefesh	TV	op	de	Amsterdamse	lokale	zender	Salto	A1.	De	uitzendingen	betroffen	eigen	
producties	en	producties	van	derden.	De	programma’s	werden	heel	regelmatig	(vaak	zelfs	
wekelijks)	herhaald	door	Salto.	

	
Het	succes	van	Nefesh	en	Nefesh	TV	en	de	toename	van	het	aantal	eigen	producties	leiden	
tot	een	noodzakelijke	schaalvergroting	en	een	professionalisering	van	de	organisatie.	De	
komende	jaren	zullen	dan	ook	in	het	teken	staan	van	de	verdere	groei	van	de	organisatie	en	
de	vereiste	stappen	om	die	te	kunnen	realiseren	(onder	meer	houdt	dit	bestuursuitbreiding	
in).	De	bestuursvergaderingen	en	redactiebijeenkomsten	waren	ook	in	2016	een	vast	
onderdeel	van	de	stichtingsactiviteiten.	

	
Nefesh	TV	is	doorgegroeid	en	spreekt	meer	mensen	aan	dan	alleen	de	Joodse	kijker,	zeker	
als	het	om	Amsterdam	gaat.	Deel	van	onze	programmering	focust	op	Amsterdam,	dat	een	
rijke	joodse	traditie	heeft.	Veel	hiervan	is	te	danken	aan	haar	joodse	burgers	die	niet	zelden	
een	belangrijke	rol	speelden	op	het	politieke,	financiële	en	culturele	vlak.	De	Joodse	
gemeenschap	is	de	oudste	culturele	en	etnische	minderheid	in	Nederland	en	je	kunt	de	
Nederlandse	geschiedenis	niet	begrijpen	zonder	het	intellectuele,	economische	en	culturele	
aandeel	van	het	Jodendom	mee	te	nemen.	Het	is	belangrijk	om	de	grote	bijdrage	die	de	
Joodse	cultuur	heeft	geleverd	en	nog	steeds	levert	aan	de	Nederlandse	maatschappij	te	
benadrukken,	en	om	de	rijkheid	en	diepte	van	de	culturele	achtergrond	van	de	Joodse	
cultuur	in	Nederland,	maar	ook	daarbuiten,	blijvend	te	belichten.	De	uitzendingen	van	
Nefesh	TV	zijn	daarnaast	een	belangrijke	bron	gebleken	voor	het	verspreiden	van	
informatie	over	de	vele	facetten	van	het	Joodse	leven	in	Amsterdam	maar	ook		daarbuiten.	

	
De	volgende	thema’s	hadden	wij	ons	voor	het	jaar	2016	ten	doel	gesteld	en	hebben	die	met	
succes	volbracht:	het	blijven	vastleggen	van	Nederlandse	actualiteiten	in	samenwerking	
met	andere	Joodse	instellingen;	meer	programmering	over	de	Mediene;	uitbreiding	van	de	
samenwerking	met	multiculturele	organisaties;	 uitbreiding	actualiteiten	vanuit	Israël;	
voortzetting	van	het	blok	Joodse/Israëlische	studentenfilms,	in	samenwerking	met	de	
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Israëlische	filmacademie	“Jumpcut”;		het	aantrekken	van	nieuwe	makers.	
	
	
	

Een	aantal	voorbeelden	van	bovengenoemde	progamma’s	zijn:	
	

• Het	andere	gezicht	van	Israel	-	een	serie	reportages	over	Israël	met	onderwerpen	die	
vaak	onderbelicht	zijn	bij	de	mainstrean	media,	zoals	de	reportage	Beach	Talk	in	Tel	
Aviv,	een	moderne	en	liberale	stad	die	vastberaden	is	om	zo	te	blijven	ook	wanneer	
de	stad	geconfronteerd	wordt	met	terreur,	een	thema	waar	vele	Europees	steden	
inmiddels	ook	mee	te	maken	hebben;	en	een	verslag	van	de	viering	in	Israël	van	30	
jaar	diplomatieke	relaties	Spanje-Israël.	

• Verschillende	programma’s	over	Joodse	religie	en	tradities,	met	aandacht	voor	
feestdagen	als	o.m.	Poerim	en	Pesach,	en	het	concert	dat	in	vogelvlucht	de	
geschiedenis	van	de	joodse	muziek	bracht.	

• De	lange	documentaire	Treffpunkt	Erasmus,	over	de	hulp	van	twee	Duitse	
Wehrmachtsoldaten	aan	het	Joodse	onderduiknetwerk	in	het	Gooi.	

• Ontmoeting	-	een	verslag	van	het	overleg	tussen	de	verschillende	
geloofsgemeenschappen	in	het	kader	van	de	opvang	van	Syrische	vluchtelingen	in	de	
regio,	o.m.	gefilmd	in	Zaandam.	

• Films	van	onafhankelijke	makers	en	producenten,	zoals	Een	Keppel	in	de	Cariben	van	
documentairemakers	Tanja	Fraai	en	Mike	Ho-Sam-Sooi,	over	Curaçao.	

• Documentaires	van	Israëlische	makers	waren	Brave	Girls,	een	film	van	Carmit	Shlomi	
over	de	speelsters	van	het	Israëlische	vrouwenteam	tot	18	jaar,	en	
Like	a	fly	on	the	wall	van	Hadas	Setzemsky	van	het	Knesset	Channel	over	het	
verbazende	levensverhaal	én	wereldberoemde	levenswerk	van	de	Israëlische	
fotograaf	David	Rubinger.	

	

	
	

De	Joodse	instellingen	waar	we	mee	werkten	waren:	
	

• Joods	Historisch	Museum	(Amy	Winehouse	/	a	family	portrait),	
• Stichting	Februaristaking	(Herdenking	75	jaar	Februaristaking)	
• CIDI	(Nefesh	TV	in	gesprek	met	Hanna	Luden,	de	nieuwe	directeur	van	CIDI)	
• Leo	Smit	Stichting	(Jubileumconcert	Leo	Smit	Stichting	20	jaar)	
• FilmIsReal	(‘Framing	cinema	from	that	place	in	the	Middle-East’)	
• NIK/NIHS	(Herdenking	Bloeme	Evers-Emden	z”l	)	

	
	
	
	

Een	gedetailleerd	programmatisch	overzicht	vindt	u	in	het	Evaluatieverslag	Nefesh	TV	
2016,	een	financieel	overzicht	vindt	u	in	de	financiële	jaarrekening	2016.	
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Een	woord	van	dank	gaat	uit	naar	Stichting	Collectieve	MAROR-gelden,	de	Maatschappij	tot	
Nut	der	Israëlieten,	Stichting	Horizon,	Guggenheim	Foundation,	Jump	Cut	School	en	Salto	
Omroep	Amsterdam	voor	het	mede	mogelijk	maken	van	Nefesh	TV.	Daarnaast	wil	ik	graag	al	
onze	donateurs,	onze	vrijwilligers	en	professionals	bedanken	die	zich	gezamenlijk	hebben	
ingezet	voor	onze	organisatie.	

	
	
	
	
	
	

Shaul	Kesslassi	
																																																			Voorzitter	Stichting	Nefesh	
	
	

																																								 	
																																											Amsterdam,	13	augustus	2017	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
																																																				Stichting	Nefesh	l	Olympiakade	47	-	3	l	1076	XW	Amsterdam	l	Tel:	+31(0)20–6717678	

Email:	info@nefesh.nl	l	ABN-AMRO	50.14.33.554	l	ING	7741763	l	KvK	41217626	
3	



 

 

 
 
Hoogtepunten Nefesh  TV 2016 

 

 
 

 

De 1e  helft van 2016 liet een veelkleurige caleidoscoop van joodse 
cultuur binnen en buiten Nederland zien. Een paar hoogtepunten: 
we kregen een kijkje in het leven van Amy Winehouse,over wiens 
leven een boeiende expositie was ingericht in het Joods Historisch 
Museum. Heel andere muziek werd vertolkt door de musici achter 
de Leo Smit Stichting. Er waren impressies van het filmfestival 
Filmlsreal, met een aantal zeer confronterende fragmenten uit 
films die daar werden vertoond. En terwijl heel de wereld meeleefde 
met de mannenvoetballers (zonder Oranje...) tijdens de EK in 
Frankrijk, vertoonden wij de documentaire Brave Girls over het wel en 
wee van jonge voetbalsters op het EK voor vrouwen. 

 
In Stenen Vertellen keert een Israëlische familie uit Deventer terug 
naar de IJsselstad om daar Stolpersteine voor hun tijdens WO II 
omgebrachte familieleden te leggen,waarbij ook de voor en tegens 
van deze vorm van monumenten  werden besproken. In het centrum 
van Christenen voor Israel maakten we een reportage over De grote 
terugkeer,de zeer creatieve expositie over de verschillende golven 
van immigratie naar Israel, daarnaast was er ook een uitgebreid 
interview met de nieuw aangetreden directeur van het CIDI, Hannah 
Luden. 

 
De documentaire Treffpunkt Erasmus zonden we uit na in mei zijn 
Amsterdamse première in de bioscoop van de Filmhallen te hebben 
beleefd. In augustus brachten we het ontroerende v e r s l a g  v a n  
d e  herdenkingsbijeenkomst voor een van de boegbeelden van Joods 
Nederland: Bloeme Evers- Emden,die op 18 juli 2016 overleed in haar 
geliefde Israël. 
 
In het laatste kwartaal brachten we een door het Knesset Kanaal 
verstrekte documentaire over de beroemde Israëlische fotograaf 
David Rubinger, bekend van zijn vele iconische foto’s, een 
opmerkelijke uitzending over de speciale conferentie in Miami (VS) 
over de toekomst van Sefardische diaspora, en herhaalden naar 
aanleiding van het overlijden van Fidel Castro onze documentaire 
over de Joodse gemeenschap van Cuba, waarin Castro een historisch 
bezoek brengt aan de synagoge van Havana.  
 
We besloten het jaar met een concert van het a capella ensemble 
Sjiera, dat de geschiedenis van Joodse muziek bracht in klank en 
beeld, waarbij de bekende oud-nieuwslezer Donald de Marcas als 
lezer fungeerde. 
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Evaluatieverslag Nefesh TV 
 

Uitzendingen 
Stichting Nefesh verzorgde in de (uitkerings- en uitzend) periode januari 2016 – december 206 twaalf 
maandelijkse uitzendingen Nefesh TV van 1 uur op de lokale zender SALTO A1. Er was geen zomerstop, in 
tegenstelling tot uitzendseizoen 2014 - 2015. Eén uitzending (mei) bedroeg 2 uur. Elke uitzending is in de zelfde 
maand één keer regulier herhaald, dus is in totaal 26 uur Nefesh TV uitgezonden. Daarnaast heeft Salto onze 
programma’s frequent herhaald. Hieronder een overzicht van de in 2016 uitgezonden programma’s. 

 
 

 2016  
 

1 
 

4 & 18 januari 
 
Van Suikerriet en Terugkeer  

 
 

2 

 
 

3 & 17 februari 

Hanna Luden, de nieuwe directeur van CIDI 
Ontmoeting – interreligieuze dienst in Zaandam 
Concert Leo Smit Stichting 20 jaar 

 
 

3 

 
 

2 & 16 maart 

 
Herdenking 75 jaar Februaristaking 
Amy Winehouse – a family portrait  
Studentenfilm van de filmschool Jumpcut uit Tel Aviv: 
“Heterochromia”, a difference in coloration of the Iris 

 
 
 

4 

 
 
 

4 & 21 april 

 
Actueel: “TLV, Toerism en de lone wolf terrorism"  
Poerim straatfeest in Tel Aviv 
Studentenfilm van de filmschool Jumpcut uit Tel Aviv:  
“The art of cooking" door Dror Yaacobovich  
Pesach in Nederland 

 
5 

 
 
4 & 18 mei 

 
Treffpunkt Erasmus 
FilmIsreal 7  
totaal 2 uur uitzending 

 

6 
 

1 & 15 juni  
Een Keppel in de Cariben 

 
7 

 
6 & 20 juli 

 
Brave Girls 
De grote terugkeer 
Deventer stenen vertellen 

 
8 

 
3 & 17 augustus 

 
400 Meters – een bijzondere straat in Jeruzalem 
White Night Tel Aviv 2016 

 
9 

 
31 augustus & 7 september 

 
Herdenking Bloeme Evers-Emden 
In de Voetstappen van Joods Erfgoed afl. Spanje 

 
   10 

 
 

12 & 26 oktober 2016 

  
Like a fly on the wall  
Herdenking Bloeme Evers-Emden 

 
 

11 

 
 

8 & 22 november 2016 

 
30 jaar diplomatieke relaties Spanje-Israël 
De Miami conferentie over de Sefardische Diaspora. 
In de Voetstappen van Joods Erfgoed afl. Brazilië 

 
 
12 

 
13 & 27 december 2016 

Tussen Revolutie en Traditie 
De Wereld van Joodse Muziek  

 

mailto:info@nefesh.nl
http://www.nefesh.nl/2016/01/nefesh-tv-0418-januari-2016/
http://www.nefesh.nl/2016/02/nefesh-tv-03-17-februari-2016/
http://www.nefesh.nl/2016/03/nefesh-tv-2-16-maart-2016/
http://www.nefesh.nl/2016/04/nefesh-tv-april-2016/
http://www.nefesh.nl/2016/05/nefesh-tv-04-18-mei-2016/
http://www.nefesh.nl/2016/05/nefesh-tv-01-15-juni-2016/
http://www.nefesh.nl/2016/07/nefesh-tv-6-20-juli-2016/
http://www.nefesh.nl/2016/08/nefesh-tv-03-17-augustus-2016/
http://www.nefesh.nl/2016/08/nefesh-tv-31-augustus-07-september-2016/
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Een groot aantal daarvan waren nieuwe producties (ca. 70%, in rood aangegeven), ook een aantal reeds 
uitgezonden en succesvolle programma’s zijn opnieuw uitgezonden (ca. 30%) . Het aantal nieuwe producties 
t.o.v. reeds uitgezonden programma’s is aanzienlijk toegenomen in vergelijking met de voorafgaande jaren. 
 
Met toegankelijke en bijzondere documentaires en rapportages belichtten wij verschillende facetten van het 
Jodendom, o.a. Joodse en culturele en multiculturele actualiteiten, bijzondere portretten, Joodse 
gemeenschap(pen) in binnen- en buitenland, lag ook de focus op actualiteiten die de samenleving bezig 
hielden.  

 
De programma’s van Nefesh TV behelsden zowel eigen producties als bijdragen van derden, van onafhankelijke 
(veelal) Joodse producenten en regisseurs. Ook zijn wij een platform voor jonge en getalenteerde Joodse en 
Israëlisch kunstenaars om hun projecten 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 die we 
uitzenden op Nefesh TV. Het Israëlische kanaal Knesset Channel stelde enkele zeer interessante documentaires 
ter beschikking, waarvoor dank, van een aantal producenten werden documentaires aangekocht. 

 
Bereik 
Nefesh TV wordt uitgezonden door de Publieke Omroep Amsterdam op Salto A1 op de woensdagavond 21:00 - 
22:00 uur. Nefesh TV kan worden bekeken door kijkers uit Abcoude, Diemen, Landsmeer, Oostzaan, Ouder - 
Amstel, Zaanstad, Purmerend, Weesp, Zeevang, Almere en (deels) Amstelveen. Hiermee wordt een aanzienlijke 
doelgroep bereikt. Exacte cijfers zijn niet bekend, volgens projectleider Joris van de Sande bij Salto wordt de 
zender regelmatig bekeken door 150.000 huishoudens*. Het gemiddelde aantal kijkers voor Nefesh wordt 
geschat op ruim 45.000. De vaste kanaalindeling en uitzendtijd dragen zeer bij aan de zichtbaarheid van Nefesh 
TV, naar ons vermeld zijn de Nefesh uitzendingen wegens de kwaliteit ervan door Salto frequent herhaald, 
vaker dan de eerst aangegeven één keer per maand. * Salto werkt niet met kijkpanels vanwege de te hoge kosten 

 
Online Nefesh TV bekijken 
Onze kijkers willen steeds vaker zelf bepalen wanneer er wat gekeken wordt, op een zelf gekozen tijdstip en 
locatie, vandaar dat al onze uitzendingen daarom ook via het Internet te bekijken zijn, zodat ook Joodse en 
niet-Joodse kijkers buiten Amsterdam bereikt worden. Via Uitzending Gemist van SALTO kan je livestream alle 
uitzendingen van Nefesh TV volgen of terugvinden. Onze programma’s zijn ook zowel als volledige uitzending 
als losse programmaonderdelen op onze website  www.nefesh.nl te zien. 

 
Regionale en internationale distributie 
Op het internationale documentaire festival DocAviv  www.docaviv.co.il in Tel Aviv is Nefesh in april 2016 
gepresenteerd aan makers en eindredacteuren. Dit heeft een aantal interessante contacten opgeleverd 
waaronder ook het Knesset Channel. De films en tv-series die wij produceren worden in het (inter)nationale 
filmcircuit vertoond en gedistribueerd: 

- via Ruth Diskin Films  www.ruthfilms.com worden onze producties internationaal aan de man gebracht 
(In de Voetstappen van Joods Erfgoed, Van Suikerriet en Terugkeer,) 

- Trefpunt Erasmus wordt internationaal gedistribueerd door Go2Films  www.go2films.com 
 

Publiciteit 
Met de maandelijkse nieuwsbrief, de Facebookpagina en Youtube kanaal hebben we de bekendheid van de 
uitzendingen aanmerkelijk vergroot. De nieuwsbrief wordt aan rond de 1.000 instanties en individuen 
gestuurd, het Nefesh Youtube kanaal heeft momenteel ruim dertig organisaties als subscribers. Over de 
uitzending van mei is uitgebreid bericht in het NRC-Handelsblad en via de website en publicaties van het 
Nationaal Comité 4 en 5 Mei. 

 
Kijkcijfers en waardering 
Het afgelopen jaar heeft Stichting Nefesh veel waardering ontvangen voor de lokale uitzendingen op Nefesh 
TV. Wij kregen steeds terug dat de producties van Nefesh een belangrijke bron zijn en blijven voor het 
verspreiden van kennis en inzicht over de vele facetten van het Joodse leven en cultuur en van de Joodse 
gemeenschap in Nederland en daarbuiten. 

mailto:info@nefesh.nl
http://www.nefesh.nl/
http://www.docaviv.co.il/
http://www.ruthfilms.com/
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FINANCIEEL VERSLAG



Aan het bestuur van
Stichting Nefesh  
Olympiakade 47-3  
1076 XW  Amsterdam

Kenmerk Behandeld door Datum
249.2016.1 A.C.M. Visser 22 mei 2017
Onderwerp
Jaarrekening 2016

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2016 met betrekking tot uw stichting.

1                OPDRACHT
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 10.934 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 6.049, samengesteld.

2                UITWERKING OPDRACHT

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van Stichting Nefesh te Amsterdam bestaande uit de
balans per 31 december 2016 en de staat van baten en lasten over 2016 met de toelichting samengesteld.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Bij de uitwerking van onze opdracht hebben wij ons gebaseerd op de door het bestuur van de stichting
verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor
de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.
Verantwoordelijkheid van de rapporteur
Het is onze verantwoordelijkheid als rapporteur om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in
overeenstemming met Nederlands recht.
Onze werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het
samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen
van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens
geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van
de jaarrekening kunnen verstrekken.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 



3                ALGEMEEN

3.1                Bedrijfsgegevens
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 audio-visueel 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.

De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam te
Amsterdam onder nummer 41217626.

3.2                Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 bestuursleden, namelijk de heer S. Kesslassi, de heer J.R. Halegua
en mevrouw T. Ravid.

3.3                Oprichting stichting
Bij notariële akte d.d. 25 november 1997 werd de stichting opgericht. De laatste statutenwijziging dateert van
26 oktober 2009 en is verleden voor notaris Mr K.M.Brons te Amsterdam 

3.4                Belastingdienst
Met de Belastingdienst is overeenstemming bereikt dat de stichting niet belastingplichtig is voor de
vennootschapsbelasting.
Per 1 januari 2008 merkt de Belastingdienst de stichting aan als een Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI).

3.5                Vrije reserve
De stichting streeft ernaar een continuïteit reserve van anderhalf keer de vaste lasten van de stichting op te
bouwen vanuit haar eigen inkomsten en eigen fondsenwerving. De reserve dient als buffer voor eventuele
financiële tegenvallers, ter overbrugging van budgetperiodes en voor investeringen in nieuw beoogde
projecten.

3.6                Bestemming van het resultaat 2016
De winst over 2016 bedraagt € 6.049 tegenover een verlies over 2015 van € 379.
De bespreking van het resultaat is opgenomen op pagina 5.
De voorgestelde resultaatbestemming is opgenomen onder de overige gegevens van het financieel verslag.
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3.7                Verwerking van het verlies 2015
Het verlies ad € 379 is in mindering gebracht op de bestemmingsreserves.
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4                RESULTAAT
4.1                Vergelijkend overzicht
Het resultaat over 2016 bedraagt  € 6.049 tegenover negatief € 379 over 2015. De resultaten over beide jaren
kunnen als volgt worden samengevat:

Realisatie
2016

€

Begroting
2016

€

Realisatie
2015

€
Baten 40.492 - 21.015
Lasten
Besteed aan doelstellingen 31.211 - 18.144
Beheer en administratie
Kantoorlasten 433 - 572
Verkooplasten 537 - 709
Algemene lasten 2.168 - 1.857
Som der lasten 3.138 - 3.138

Resultaat 6.143 - -267
Financiële baten en lasten -94 - -112
Saldo 6.049 - -379

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Visser Administratie

A.C.M. Visser 
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JAARREKENING

Balans per 31 december 2016
Staat van baten en lasten over 2016
Kasstroomoverzicht 2016
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2016
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016
Overige toelichtingen



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na bestemming saldo)

31 december 2016
€ €

31 december 2015
€ €

ACTIVA

Vlottende activa
Vorderingen  (1) 2.973 16.924
Liquide middelen  (2) 7.961 2.205
 10.934 19.129

 10.934 19.129

PASSIVA

Reserves en fondsen  (3)

Vrije reserves 6.390 341

Kortlopende schulden  (4)

Crediteuren 2.696 718
Overige schulden en overlopende passiva 1.848 18.070

4.544 18.788

 10.934 19.129
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Realisatie
2016

€

Realisatie
2015

€

Baten 40.492 21.015
Lasten
Besteed aan doelstellingen 31.211 18.144
Beheer en administratie
Kantoorlasten  (6) 433 572
Verkooplasten  (7) 537 709
Algemene lasten  (8) 2.168 1.857
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  (9) -34 -
Rentelasten en soortgelijke lasten  (10) 128 112

3.232 3.250

34.443 21.394

Saldo 6.049 -379

Resultaatbestemming
Vrije reserves 6.049 -379
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3                KASSTROOMOVERZICHT 2016
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2016
€ €

2015
€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat 6.143 -267
Aanpassingen voor:
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen 13.951 -12.577
Mutatie kortlopende schulden (exclusief
kortlopend deel van de langlopende schulden) -14.244 9.549
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 5.850 -3.295

Rentelasten -94 -112

Kasstroom uit operationele activiteiten 5.756 -3.407

5.756 -3.407

Samenstelling geldmiddelen
2016

€ €
2015

€ €
Geldmiddelen per 1 januari 2.205 5.612
Mutatie liquide middelen 5.756 -3.407

Geldmiddelen per 31 december 7.961 2.205
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4                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

Vestigingsadres
Stichting Nefesh (geregistreerd onder KvK-nummer 41217626) is feitelijk gevestigd op Olympiakade 47-3 te
Amsterdam.

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking
staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

 GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten
met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
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Baten
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende
diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Lasten algemeen
De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de
doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,
voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan
dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten
van uitgegeven en ontvangen leningen.
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5                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

31-12-2016 
€

31-12-2015
€

Debiteuren
Debiteuren 1.170 -

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting 1.349 182

Overige vorderingen en overlopende activa
Overlopende activa 454 16.742

Overlopende activa
Toegezegde donatie(s) - 313
Waarborgsom 454 454
Subsidie Collectieve Marorgelden (Nefesh TV 2015-2016) - 11.000
Subsidie Collectieve Marorgelden (Joods Nederland in Dubio) - 4.975

454 16.742

2. Liquide middelen
Postbank N.V. nr 7741763 2.680 1.251
Postbank Rentemeerrekening 5.229 806
Kas 52 148

7.961 2.205

PASSIVA
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31-12-2016 
€

31-12-2015
€

3. Eigen vermogen
Vrije reserves 6.390 341

2016
€

2015
€

Vrije reserves
Stand per 1 januari 341 720
Resultaatbestemming boekjaar 6.049 -379
Stand per 31 december 6.390 341

4. Kortlopende schulden

31-12-2016 
€

31-12-2015
€

Crediteuren
Crediteuren 2.696 718

Overige schulden en overlopende passiva
Overlopende passiva 1.848 18.070

Overlopende passiva
Nog te betalen bedragen - 19
Accountantskosten 1.848 1.568
Vooruitontvangen op project Trefpunkt Erasmus (uitzending mei 2016) - 2.909
Nog te betalen kosten project (Nefesch TV 2015-2016) - 6.000
Nog te betalen kosten project (Joods Nederland in Dubio) - 7.574

1.848 18.070
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6                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Realisatie
2016

€

Realisatie
2015

€
5. Baten
Subsidieopdrachten/opdrachten derden 34.842 20.950
Giften en donaties 4.650 -
Overige opbrengsten 1.000 65

40.492 21.015

Besteed aan doelstellingen
Honoraria productie en postproductie 25.988 17.011
Materiaalkosten 3.173 44
Productie- en uitzendkosten 2.050 1.089

31.211 18.144

Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2016 geen werknemers werkzaam.

Beheer en administratie
6. Kantoorlasten
Kantoorbehoeften 392 503
Telefoon 40 20
Kantinekosten 1 49

433 572

7. Verkooplasten
Representatielasten 169 198
Reis- en verblijflasten 368 511

537 709

8. Algemene lasten
Accountantslasten 1.366 1.116
Verzekeringen 802 733
Overige algemene lasten - 8

2.168 1.857

Financiële baten en lasten
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Realisatie
2016

€

Realisatie
2015

€
9. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rente spaarrekening 34 -

10. Rentelasten en soortgelijke lasten
Rente en kosten bank -128 -112
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7                OVERIGE TOELICHTING

Bestemming van het saldo 2016
Het bestuur stelt voor om het resultaat over 2016 als volgt te bestemmen:

2016
€

Resultaat 6.049
Toevoeging vrije reserve 6.049

Vooruitlopend op de vaststelling door het bestuur is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.
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