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Jaarverslag en jaarrekening Stichting Nefesh 2017 
 

 
Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening van 2017, met hierin een weerslag van wat 
Nefesh in dit jaar heeft bereikt.  

Er waren geen wijzigingen in de bestuurssamenstelling.  

Zoals u hieronder kunt lezen, zijn er in het jaar 2017 minder nieuw geproduceerde 
programma’s uitgezonden dan gebruikelijk. Als toelichting daarop willen we er op wijzen 
dat er in 2017 van Collectieve Maror-gelden (onze voornaamste subsidiënt) geen nieuwe 
subsidies zijn ontvangen, wel zijn er bij het fonds nieuwe subsidies aangevraagd, ook bij 
andere fondsen. Vanwege het tijdsverloop vanaf aanvraag tot toezegging is de beginperiode 
voor het aangevraagde programma-project januari 2018 geworden. Wel werd in de loop van 
2017 de laatste tranche betreffende het project 2016 (€ 7.500) uitgekeerd, dat was toegekend 
door Collectieve Maror-gelden. 

Vanuit de reserves zijn aantal nieuwe programma’s gemaakt en uitgezonden, maar een groot 
deel van de programmering van 2017 bestond uit herhalingen van programma’s van de 
afgelopen jaren – die overigens wel zeer gewaardeerd werden. Voor het nieuwe project Nefesh 
TV 2018 is € 27.150 begroot waarvan € 20.150 al is toegezegd. We zijn nog in afwachting van 
toekenning van het resterende bedrag. 

 
Continuïteit van de Joodse gemeenschap 
 
Film, televisie en internet zijn invloedrijke media in het onderwijs en openbaar 
voorlichting, waarmee verschillende aspecten die van groot belang zijn voor de Joodse 
gemeenschap en cultuur kunnen worden belicht en waarmee een groot publiek bereikt kan 
worden. Zoals de geschiedenis van de Joodse gemeenschap, de herinnering aan de Shoah, het 
tegengaan van antisemitisme en vooroordelen, het aan bod laten komen van de 
verschillende Joods instellingen, organisaties en groeperingen, het belichten van de Joodse 
religie en tradities aan een breed publiek. We zijn van mening dat het benadrukken van al 
die aspecten en meer, van belang zijn voor de continuïteit van de Joodse gemeenschap. 
Daarnaast is Nefesh ook actief betrokken bij het benadrukken van interculturele relaties 
tussen verschillende gemeenschappen in Amsterdam met speciale aandacht voor de Joodse- 
en moslimgemeenschap. Leidraad is: wat brengt ons samen? 

 
Veelzijdigheid 
 
De veelzijdigheid van de Joodse cultuur vraagt om een autonome en open benadering. 
Nefesh ontleent haar bestaansrecht aan haar brede opzet binnen zowel de Joodse seculaire 
cultuur en leefwereld als religieuze stromingen. 
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Ten doel gesteld en met succes volbracht: 
 
• Het voortzetten van lokale uitzendingen op de lokale zender Amsterdam, Salto 1 
• Voortzetting van het blok Joodse/Israëlisch studentenfilms, in samenwerking 
met de Israëlische filmacademie “Jumpcut” 
• Vastleggen van actualiteiten in samenwerking met andere Joodse instellingen en initiatieven. 
• Israëlisch kunst en muziek in beeld brengen 
• Programma’s over Joodse religie en tradities 
• Reportages over actuele joods-gerelateerde evenementen in Nederland en in Israël brengen 
 
Nefesh TV ging ook verder met het uitbreiden van de samenwerking met 
onafhankelijk makers en producenten die hun films aanbieden om uit te zenden op 
Nefesh TV. 
 
Een woord van dank gaat uit naar Stichting Collectieve Maror-gelden, Stichting Levi 
lassen, Jump Cut School voor editors en animators en Salto Omroep Amsterdam voor het 
mede mogelijk maken van Nefesh TV. Daarnaast wil ik graag al onze donateurs, 
vrijwilligers en professionals bedanken die zich gezamenlijk hebben ingezet voor onze 
organisatie. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Shaul Kesslassi, 
 
voorzitter 
 
 
 
Amsterdam, 28 juni 2018  
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Uitzendingen Nefesh TV in 2017  
( *betreft nieuwe uitzendingen) 
 
Januari 
Salaam-Shalom Kerst/Chanoeka viering * 
Salaam-Shalom organiseert activiteiten voor joden en moslims om de onderlinge banden 
aan te halen. Eind december werd per boot een tocht gemaakt langs het Amsterdam Light 
Festival. Onderweg werd de chanoekia aangestoken en gesproken over de relevantie van 
het bewaren van je eigen identiteit. Het werd een gezellige avond, maar leverde ook 
diepgravende gesprekken op. 
Chanoekaconcert in het Concertgebouw * 
Tijdens het Chanoekaconcert in het Concertgebouw zong de jonge chazzan Israel 
Nachman Tordjman de sterren van de hemel, en begaf zich naast het meer of minder 
bekende chazzanoet repertoire ook op het pad van de Italiaanse opera. 

 
Februari 
400 Meters * 
Rechov Rothschild in Jeruzalem is een smal straatje dat de meest uiteenlopende aspecten 
van de Israëlische samenleving verbindt: natuur, rechtstaat, veiligheid, economie en religie, 
een ware microkosmos.  
Like a fly on the wall * 
Een documentaire over het verbazende levensverhaal én wereldberoemde levenswerk 
van de befaamde Israëlische fotograaf David Rubinger, bekend van vele iconische 
foto’s die hij tijdens cruciale momenten in de geschiedenis van Israël heeft gemaakt. 

 
Maart 
Verkiezingsdebat: de Joodse toekomst in Nederland. * 
Op 13 februari jl. vond bij de LJG in Amsterdam een zeer levendig verkiezingsdebat plaats 
onder leiding van oud-directeur van het CIDI Ronny Naftaniel. Van een flink aantal 
politieke partijen zaten vertegenwoordigers aan de tafel. Onderwerpen waar de Joodse 
gemeenschap nauw bij betrokken is werden besproken. 
 
April 
In april werden twee programma’s herhaald die met Pesach te maken hebben: Pesach Gekte en 
Mimoena. 
 
Mei 
Op 4 mei werden twee programma’s herhaald die als thema verzet hadden: Treffpunkt 
Erasmus (over twee Duitse Wehrmachtsoldaten die meewerkten aan het redden van 
honderden joden in Nederland) en Indonesisch Verzet, over het studentenverzet van jonge 
Indonesische studenten in Nederland. 
In de 2e helft van mei werden twee nieuwe producties uitgezonden: 
How Dutch are you? * Midden in Tel Aviv klinkt het Wilhelmus, ziet het oranje, en vloeit 
het Nederlands bier rijkelijk: ook Nederlanders in Israël gaan uit hun dak op Koningsdag. 
Yom Ha Atsma’ut 2017 * 
Onafhankelijkheidsdag  is in Israël dé dag om groot uit te pakken: niet alleen de autoriteiten 
met shows en vuurwerkvoorstellingen, maar ook de privé feesten zijn niet van de lucht. 
 
Juni   
Beach Talk 
Aan het strand van Tel Aviv praten we met Yazer (moslim) en Bella (joods) over de 
gemengde samenleving in Jaffo. Is het met de veiligheidsbedreigingen nog mogelijk om in 
‘fun stad’ Tel Aviv te genieten?  
TLV gay Pride 
Volgens de homo-reiswebsite Gaycities.com is Tel Aviv veruit de favoriete reisbestemming 
van de wereldwijde homo gemeenschap. In juni dit jaar is het weer zover! 
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Juli 
White Night Tel Aviv * 
De lange zomernacht wordt in tel Aviv gevierd met culturele activiteiten in de hele 
stad. Overlast voor de omwonenden van een massaal dance event? Niet als het voltallige 
publiek van headsets wordt voorzien! 
International Yoga Day Israel * 
Onlangs vond in Tel Aviv de 3e Internationale yoga dag plaats, midden in de stad op het 
Jitschak Rabin Plein. Yoga oefeningen, kinderyoga, demonstraties en tot slot een 
massabijeenkomst van meer dan 1500 yoga beoefenaars. 
Together 
130 kinderen, zowel van Joodse als Arabisch-Palestijnse afkomst, ziek of net hersteld van 
kanker, gingen samen met hun begeleiders op rondreis door Nederland.  
 
September 
Concertino  
Muziekschool Concertino is opgericht door enthousiaste Israëlische die de jonge 
muziekstudenten weten te inspireren en naar grote hoogte te brengen.  
To exist is to resist 
Een visueel portret van de kunst op de scheidingsmuur tussen Israël en de Palestijnse 
gebieden. 

I Remember Thee 

Het buitengewone verhaal van Emanuel, een krachtige en optimistische persoon, en zijn 
vrouw Mirri, die aan Alzeimer lijdt. Ondanks het zware onderwerp, een warme film.  

 
Oktober  
Mijlpalen van het Joodse leven – Brith Mila. 
In deze serie gaan we kijken hoe vanzelfsprekend het nog is om binnen om de tradities van 
het Jodendom te volgen. Deze aflevering draait om de brith mila, de besnijdenis bij jongetjes. 
Han Schenk/terug naar de oorsprong 
Naast de jachthaven van Zeewolde, woont de 80-jarige Han Schenk. In dit portret 
wordt niet alleen zijn leven geschetst waarin hij alle groten der aarde in de afgelopen 
40 jaar fotografeerde, maar zien we ook een man die met passie op zoek is naar zijn 
Joodse roots. 
Erwin Brugmans 
Erwin Brugmans vertrok na de oorlog met zijn familie naar Australië. Inmiddels is hij al 
weer vele jaren terug in Nederland, zet zich in voor de Joodse homobeweging, voor Sjoel 
West en voor verbetering van de betrekkingen tussen Marokkanen en Joden in 
Amsterdam. 

 
November 
Even Sanne 
De jazzgitarist Eran Har Even begeleidt al enige tijd Sanne Huijbregts, een jonge 
jazzperformer. Een impressie van hun concert in de Uilenburgersjoel. 
Orphaned Land – Vechten voor Vrede 
Een akoestisch concert van de wereldberoemde oriental metal band Orphaned Land uit 
Israël in het cultureel centrum Merkaz van de Liberaal Joodse Gemeente Utrecht.  
Choemoes van Rachmu 
Een portret van het beroemde choemoes restaurant in Jeruzalem. 

 
December 
In deze maand werden een aantal programma’s herhaald:  
Salaam-Shalom Kerst/Chanoeka viering, Chanoekaconcert in het Concertgebouw,  
en In de Voetstappen van Joods Erfgoed, aflevering Brazilië. 
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FINANCIEEL VERSLAG



Aan het bestuur van

Stichting Nefesh  

Olympiakade 47-3  

1076 XW Amsterdam  

Kenmerk Behandeld door Datum

249.2017.1 A.C.M. Visser 19-06-2018

Onderwerp

Jaarrekening 2017

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2017 met betrekking tot uw stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van uw stichting, waarin begrepen de balans

met tellingen van € 5.820 en de staat van baten en lasten sluitende met een negatief resultaat van

€ 2.217, samengesteld.

2                UITWERKING OPDRACHT

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van Stichting Nefesh te Amsterdam bestaande

uit de balans per 31 december 2017 en de staat van baten en lasten over 2017 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                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).

3.4                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.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

Visser Administratie

A.C.M. Visser 

               

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stichting Nefesh te Amsterdam

___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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JAARREKENING

Balans per 31 december 2017

Staat van baten en lasten over 2017

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelichting op de balans per 31 december 2017

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na bestemming resultaat)

31 december

2017

€

31 december

2016

€

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen  (1)

Handelsdebiteuren 347 1.170

Belastingen en premies sociale verzekeringen 146 1.349

Overige vorderingen en overlopende activa 454 454

947 2.973

Liquide middelen  (2) 4.873 7.961

 5.820 10.934

PASSIVA

Eigen vermogen  (3)

Vrije reserves 4.173 6.390

Kortlopende schulden  (4) 1.647 4.544

 5.820 10.934

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stichting Nefesh te Amsterdam

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

2017

€

2016

€

Baten  (5,6) 7.800 40.492

Lasten  (7) 6.244 31.211

Bruto-omzetresultaat 1.556 9.281

Organisatielasten

Beheer en administratie  (8) 3.657 3.138

Bedrijfsresultaat -2.101 6.143

Financiële baten en lasten  (9) -116 -94

Resultaat -2.217 6.049

Belastingen - -

Resultaat -2.217 6.049

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stichting Nefesh te Amsterdam

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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3                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 in overeenstemming met de Richtlijn 640 Organisatie-zonder-

winststreven van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

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.

 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

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.

Kortlopende schulden

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

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de

nominale waarde.

 GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stichting Nefesh te Amsterdam

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en

verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen

historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten van het verslagjaar met

inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen en zijn toegerekend aan de periode

waarop ze betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -

lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stichting Nefesh te Amsterdam

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

31-12-2017 

€

31-12-2016

€

Handelsdebiteuren

Debiteuren 347 1.170

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 146 1.349

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa 454 454

Overlopende activa

Waarborgsom 454 454

2. Liquide middelen

ING bank N.V. nr 7741763 1.410 2.680

ING bank Rentemeerrekening 3.411 5.229

Kas 52 52

4.873 7.961

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stichting Nefesh te Amsterdam

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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PASSIVA

3. Eigen vermogen

2017

€

2016

€

Vrije reserves

Stand per 1 januari 6.390 341

Resultaatbestemming boekjaar -2.217 6.049

Stand per 31 december 4.173 6.390

31-12-2017 

€

31-12-2016

€

4. Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten - 2.696

Overlopende passiva 1.647 1.848

1.647 4.544

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren - 2.696

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva 1.647 1.848

Overlopende passiva

Accountantskosten 1.647 1.848

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stichting Nefesh te Amsterdam

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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5                TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2017

5. Baten

2017

€

2016

€

6. Baten

Subsidieopdrachten en Fondsen 7.800 40.492

7. Lasten

Honoraria productie en postproductie 5.998 25.988

Materiaalkosten 53 3.173

Productie- en uitzendkosten 193 2.050

6.244 31.211

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2017 geen werknemers werkzaam.

8. Beheer en administratie

Huisvestingskosten 1.500 -

Kantoorkosten 322 433

Verkoopkosten 177 537

Algemene kosten 1.658 2.168

3.657 3.138

Huisvestingskosten

Huur onroerende zaak 1.500 -

Kantoorkosten

Kantoorbehoeften 293 392

Telefoon 18 40

Kantinekosten 11 1

322 433

Verkoopkosten

Representatiekosten 69 169

Reis- en verblijfkosten 108 368

177 537

Algemene kosten

Accountantskosten 837 1.366

transporteren 837 1.366

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stichting Nefesh te Amsterdam

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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2017

€

2016

€

Transport 837 1.366

Verzekeringen 821 802

1.658 2.168

9. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 2 34

Rentelasten en soortgelijke kosten -118 -128

-116 -94

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente spaarrekening 2 34

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en kosten bank -118 -128

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stichting Nefesh te Amsterdam

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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OVERIGE GEGEVENS



OVERIGE GEGEVENS

1                Verwerking van het verlies 2017

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het verlies ad € 2.217 over 2017 in mindering gebracht op

de overige reserves. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Stichting Nefesh te Amsterdam

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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KANTOORNAAM


