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Jaarverslag en jaarrekening stichting Nefesh 2019 
 
 
Het feit dat de stichting haar verslagen van 2019 pas in 2021 heeft kunnen opmaken en publiceren, 
ligt aan de corona-pandemie die een enorme impact heeft gehad op onze organisatie en haar bestuur. 
De jaarrekeningen en jaarverslagen van zowel 2019 en (separaat) 2020 konden hierdoor pas 
recentelijk opgemaakt worden. Hier een weergave van onze activiteiten in 2019, het jaar waarin het 
nieuwe bestuur was aangetreden. 
 

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, ook van activiteiten buiten 
Amsterdam en in Israël. 

 
Nefesh TV ging ook verder met 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 JumpCut 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,  
 

 
 

   Voorzitter 
 

   Amsterdam, 30 mei 2021 
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Uitzendingen Nefesh TV 2019 
 
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. 

 

Hieronder een greep uit onze programma’s: 

 

Terugblikken op Chanoeka-Kerst met Salaam-Shalom 

Nefesh zet zich in om de dialoog met de moslimgemeenschap in Nederland (en  

daarbuiten) hoog op de agenda te houden. In de organisatie Salaam-Shalom 

zetten jongeren met allerlei culturele en religieuze achtergronden zich in om 

wederzijdse vooroordelen te bestrijden, gewoon door elkaar beter te leren 

kennen. Een ontspannen boottocht langs het fantastische Light Festival dragen 

daaraan bij. 

 

Kinderen Zoals Jullie 

Nefesh kijkt ook over de grenzen van Groot-Amsterdam, zoals in deze 

uitzending uit Gooise Meren (Naarden, Bussum, Muiden en Muiderberg). 

Hierin wordt op een heel bijzondere manier een interactieve wijze van 

herdenken gedaan: tijdens de dagen rondom International Holocaust Day 

gingen honderden basisscholieren met workshops aan de slag om 

verzetskranten te typen, een werkende radio-ontvanger te bouwen, tekeningen 

te maken en brieven te schrijven aan joodse kinderen die in de vernietigings-

kampen van het leven waren beroofd. 

 

Nefesh TV-mediapartner bij PRIDE Amsterdam  

Binnen SALTO, het platform waarop onze programma’s worden uitgezonden,  

werd in een samenwerkingsverband de programmering samengesteld voor de 

week van de PRIDE Amsterdam. Binnen sommige kringen van joods Nederland 

ligt het onderwerp nog steeds gevoelig. Nefesh brengt met haar programmering 

de LHBTI-gemeenschap onder de aandacht. 

Sjoel West krijgt een naambord 

Voor het eerst sinds haar bestaan, heeft Sjoel West nu een naambord. Waar het  

jarenlang vrij onzichtbaar in haar omgeving opging, is er nu ondanks de soms 

gespannen situatie met de omgeving in Amsterdam-West duidelijkheid: hier  

staat een actieve synagoge.  
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FINANCIEEL VERSLAG



Aan het bestuur van

Stichting Nefesh  

Harmoniehof 42-I  

1071 TD  Amsterdam

Kenmerk Behandeld door Datum

249.2019.1 A.C.M. Visser 04-05-2021

Onderwerp

Jaarrekening 2019

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot uw stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van uw stichting, waarin begrepen de balans

met tellingen van € 1.302 en de staat van baten en lasten sluitende met een negatief resultaat van

€ 1.378, samengesteld.

2                UITWERKING OPDRACHT

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van Stichting Nefesh te Amsterdam bestaande

uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019 met de toelichting

samengesteld.

Werkzaamheden

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.

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 zich ten doel:

- Het belichten van de diversiteit van de Joodse cultuur in het algemeen, zowel op individueel als op

groepsniveau, maar ook daarbuiten, binnen het kader van de multiculturele samenleving.

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 besteden van aandacht aan organisaties en activiteiten op Joods cultureel gebied in Nederland,

waarbij tevens aandacht zal worden besteed aan door niet-Nederlanders (bijvoorbeeld Israëliërs,

Amerikanen) georganiseerde activiteiten.

c. Tevens wordt aandacht gegeven aan activiteiten op joods cultureel gebied buiten Nederland

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 bestond in 2019 uit S.P.Gogol, N.Dorani en J.M. Recio Martin.

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.

3.5                Verwerking van het verlies 2018

Het verlies ad € 2.833 is in mindering gebracht op de bestemmingsreserves.

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 2019

Staat van baten en lasten over 2018

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelichting op de balans per 31 december 2019

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na bestemming resultaat)

31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen  (1)

Belastingen en premies sociale

verzekeringen - 131

Overige vorderingen en overlopende

activa 454 454

454 585

Liquide middelen  (2) 848 2.238

 1.302 2.823

PASSIVA

Eigen vermogen  (3)

Vrije reserves -39 1.340

Resultaat boekjaar - 1

-39 1.341

Kortlopende schulden  (4)

Schulden aan leveranciers en

handelskredieten 164 61

Overlopende passiva 1.177 1.422

1.341 1.483

 1.302 2.824

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stichting Nefesh te Amsterdam

___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

2019

€

2018

€

Baten  (5,6) 1.526 1.541

Lasten  (7) 1.461 2.334

Bruto-omzetresultaat 65 -793

Organisatielasten

Beheer en administratie  (8) 1.292 1.924

Bedrijfsresultaat -1.227 -2.717

Financiële baten en lasten  (9) -151 -116

Resultaat -1.378 -2.833

Belastingen - -

Resultaat -1.378 -2.833

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stichting Nefesh te Amsterdam

___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Nefesh (geregistreerd onder KvK-nummer 41217626) is sinds 1 maart 2019 op Harmoniehof

42-I te Amsterdam.

Schattingen

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

van Stichting Nefesh 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.

 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

Financiële vaste activa

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,

inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd

tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht

op de boekwaarde van de vordering. 

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.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stichting Nefesh te Amsterdam

___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- 8 -

___________________________________________________________________________________________________________



Kortlopende schulden

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

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet

worden afgelost.

 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

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

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

waarin zij zijn gerealiseerd.

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde

projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en

van over de omzet geheven belastingen.

Verlenen van diensten

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde

prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te

verrichten diensten.

Kosten

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

betrekking hebben.

Afschrijvingen

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

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.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stichting Nefesh te Amsterdam

___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting - 131

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa 454 454

Overlopende activa

Waarborgsom 454 454

2. Liquide middelen

ING bank N.V. nr 7741763 116 1.414

ING bank Rentemeerrekening 688 772

Kas 44 52

848 2.238

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stichting Nefesh te Amsterdam
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______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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PASSIVA

3. Eigen vermogen

2019

€

2018

€

Vrije reserves

Stand per 1 januari 1.339 4.173

Resultaatbestemming boekjaar -1.378 -2.834

Stand per 31 december -39 1.339

4. Kortlopende schulden

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 164 61

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva 1.177 1.422

Overlopende passiva

Accountantskosten 1.177 1.422

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stichting Nefesh te Amsterdam

___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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5                TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019

5. Baten

2019

€

2018

€

6. Baten

Subsidieopdrachten en Fondsen 1.526 1.541

Subsidieopdrachten/opdrachten derden 1.500 1.500

Giften en donaties 10 25

Overige opbrengsten 16 16

1.526 1.541

7. Lasten

Voorbereidingen productie en postproductie 1.461 2.334

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2019 geen werknemers werkzaam.

8. Beheer en administratie

Kantoorkosten 105 446

Bestuurskosten 100 5

Algemene zakelijke kosten 1.087 1.473

1.292 1.924

Kantoorkosten

Kantoorbehoeften 3 261

Automatiseringskosten 102 185

105 446

Bestuurskosten

Vergaderkosten 100 5

Algemene zakelijke kosten

Accountantskosten -40 531

Verzekeringen 1.127 942

1.087 1.473

9. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten -151 -116

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stichting Nefesh te Amsterdam
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2019

€

2018

€

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en kosten bank -151 -116

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stichting Nefesh te Amsterdam
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OVERIGE GEGEVENS



OVERIGE GEGEVENS

1                Verwerking van het verlies 2019

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het verlies ad € 1.378 over 2019 in mindering gebracht op

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

Stichting Nefesh te Amsterdam

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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