
Stichting Shoresh

te

Wierden, resp. Amsterdam ( statutair )

geregistreerde ANBI instelling
RSIN 810114823

KvK nummer 34161717

JAARVERSLAG  2021

St. Shoresh  2021      1

GoudVink Advies
Markering



Aan het bestuur van 
Stichting Shoresh
Gildenweg 8
7641AZ  WIERDEN

Veenendaal, 3 mei 2022 
Kenmerk: 121901

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2021
van uw stichting.

1.1 Samenstellingsopdracht
Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van
Stichting Shoresh te Wierden samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en de hierop 
gebaseerde jaarrekening berust bij u.
Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te
verstrekken.

Werkzaamheden
Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met 
betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken,  
rubriceren en samenvatten van financiële gegevens.
De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mede dat zij niet
kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die aan
een accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in 
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële 
verslaggeving en de relevante wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening.
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Stichting Shoresh, te Amsterdam

1.2 Algemeen: activiteiten der stichting en administratie
Vanaf 17 december 2001 is de naam van de organisatie: Stichting Shoresh.
Statutair is de stichting gevestigd te Amsterdam. Feitelijk is de stichting gevestigd in 
Wierden van waaruit administratieveen operationele taken worden uitgevoerd.
De stichting heeft ten doel:
Bevorderen van relaties tussen Joden en christenen, voorlichting geven over
Israël, het volk van God en Israël, het land van God, aanbieden van onderwijs
over de bijbel vanuit Joods-Hebreeuwse context en interpretatie,
ondersteuning, financieel en praktisch.
De activiteiten in 2021 waren conform de statuten van de stichting.

1.3 Resultaat boekjaar
Over het boekjaar 2021 is een resultaat behaald van € 702,- positief.
Het voordelige resultaat komt ten gunste van de Continuiteitsreserve van de stichting,
welke gemaximeerd is op € 10.000,-.
Deze bedroeg positief €  8.860,- na resultaatbestemming per ultimo 2021.
De Continuiteitsreserve was ultimo 2021 voldoende voor het voortbestaan
en functioneren van de stichting.

1.4 Fiscale positie en ANBI informatie
Stichting Shoresh was ook in 2021 een ANBI  erkende stichting-  en giften aan deze stichting 
zijn fiscaal gefacilieerd.
De in de jaarrekening opgenomen projecten zijn bestemmingsfondsen.
Er was in 2021 geen personeel in dienst van de stichting.
Het bestuur genoot over het jaar 2021 voor haar bestuurswerkzaamheden geen beloning.
Stichting Shoresh was over 2021 niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting,
en niet voor de loonheffing of btw.

1.5 Ondertekening
Wij vertrouwen erop hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn tot het geven van 
nadere toelichting gaarne bereid.

Hoogachtend,
Maatschap Goudvink Advies

J.M. van Vlijmen RB
RB register belastingadviseur
Veenendaal, 3 mei 2022 
www.goudvinkadvies.nl
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BESTUURSVERSLAG  
 
Stichting Shoresh  

Statutaire Vestigingsplaats: Amsterdam 
Rechtsvorm: Stichting 
 
Vestigingsadres: 
Gildenweg 8 
7641AZ Wierden 
tel.: 0546-575165 (penningmeester)  
E-mail: info@shoresh.nl  
 
IBAN NL45INGB0009107219 Stichting Shoresh te Wierden  
 
Stichting Shoresh is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34161717  

Samenstelling bestuur 2021 
Voorzitter: Ewout van Halteren 
Penningmeester: Kees van Dorth 
Secretaris: Anton de Ruiter 
Bestuurslid: Henk de Haan 

Doelstellingen van de organisatie 

Stichting Shoresh zet zich in voor Israël en Gods volk op het gebied van onderwijs, ontmoeting 
en dienstbaarheid.  

1. Onderwijs in Hebreeuwse wortels vanuit de Bijbel  
2. Ontmoeting tussen de gelovigen uit de volken en de Joodse mensen  
3. Dienstbaarheid aan het Joodse volk  

Beleid waarmee de doelstelling wordt nagestreefd 
 
Onderwijs – door het organiseren van o.a. de Kesjer- en Moadiemcursus in Nederland en België. 
 
Ontmoeting – door het bouwen aan relaties in Israël waaruit vriendschappen, 
studiemogelijkheden en samenwerking zal groeien. Door het aanbieden van educatieve reizen naar 
Israël. 
 
Dienstbaarheid – door middel van ondersteuning van projecten in Israël en door fondswerving. 

Belangrijke stellige bestuurlijke voornemens 
Het bestuur evalueert huidige activiteiten in het licht van de statutaire doelstellingen zoals ze zijn 
geformuleerd bij de oprichting van de stichting in het jaar 2000 en aangepast in 2012. Tevens 
wordt jaarlijks door het bestuur het beleid en de strategie voor de komende jaren heroverwogen.  

Het beleid met betrekking tot de omvang en de functie van het vrij besteedbare vermogen 
Er is geen vrij besteedbaar vermogen buiten het vastgestelde budget. Indien er bijzondere uitgaven 
vereist zijn, beslist het bestuur.  

mailto:info@shoresh.nl
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Verwerking van een eventueel groot batig of nadelig saldo 
Batige eindsaldi van fondsen worden meegenomen naar het volgend jaar. 
Nadelige saldi van de projecten in specifieke fondsen worden in het algemeen aan het eind van het 
kalenderjaar vereffend uit de algemene giften ontvangen in het algemene fonds. 
Batige eindsaldi van de activiteiten zoals de cursussen en de verkoop van kalenders en boeken 
worden toegevoegd aan het eigen vermogen tot een maximum van circa € 10.000, vermeerderd 
met de inkoopwaarde van de voorraad cursusmaterialen (boeken en cd’s). Het meerdere wordt 
door het bestuur toegewezen aan lopende projecten (waar het meest nodig).  

Continuïteit van de organisatie 
Er is geen aanleiding om de activiteiten van de stichting te beëindigen. Er hebben in 2021 geen 
wijzigingen plaats gevonden in de statuten. 

Beleggingen 
De Stichting heeft geen beleggingen. 

Verslag van de activiteiten 
 
Bestuur – Het bestuur is passief op zoek naar vervanging en uitbreiding.  
 
Samenwerking – In 2021 heeft de stichting niet samengewerkt met andere instanties.  
 
Kesjercursus en Moadiemcursus – In 2021 is één nieuwe Kesjer cursus georganiseerd met 30 
deelnemers vanwege COVID19. De cursus wordt onveranderd van vorm en opzet voorgezet in 
2022. Er zijn geen nieuwe Moadiem cursussen georganiseerd. In dit kader is ook een enkele 
cursus online gegeven. Dit gaat echter ten koste van de groepsdynamiek en de onderlinge band.  
 
Israël Fonds en Noodhulp Fonds – In 2021 werden projectdoelen gesteund in Israël met een 
totaalbedrag van € 112.379. Dit is minder dan in 2020 (€ 133.200). Maar waar in 2020 vijf 
nieuwsbrieven verschenen, werden er in 2021 vier verzonden. De conclusie kan zijn dat de 
donaties ongeveer gelijk zijn gebleven. In de laatste week van het jaar zijn nog veel donaties 
binnengekomen, maar nog niet overgemaakt naar Israël. Hierdoor is dit jaar de verhouding van 
ontvangen en uitbetaalde donaties lager dan 100%. Dit wordt in 2022 verrekend. De hulpgelden 
worden in overleg met contactpersoon Timek Kolman in Israël verdeeld.  
 
Minibus en excursiereizen  
Vanwege de reisbeperkingen zijn geen excursiereizen gerealiseerd in 2021. Met de organisatie van 
de reizen beoogt de stichting haar doelstellingen in te vullen. Gepoogd wordt in 2022 weer enkele 
reizen te organiseren met andere voorwaarden dan voorheen waardoor het risico voor Shoresh 
wordt beperkt. 
De minibus is ook gebruikt voor andere projecten, met name bij hulp aan Sjoa-overlevenden 
(Project 2224 Lechaim – To life). Dit project en ook andere projecten hebben doorgang gevonden 
als voorheen, of zelfs intensiever vanwege de lockdowns in Israël.  
De gebruiksduur van de minibus moet het organiseren van reizen wel toelaten. Een vervangende 
bus kopen bij ernstige mankementen wordt niet meer overwogen. De staat van de bus en het 
kilometrage doen verwachten dat deze nog zeker een aantal jaren gebruikt kan worden. De 
kostenvergoeding van de bus voor projecten is verlaagd naar werkelijke kosten, achteraf te 
verrekenen met de projecten. Deze systematiek is in 2021 reeds toegepast, zodat geen extra 
reservering voor groot onderhoud of vervanging is toegevoegd. De kostenberekening voor 
eventuele reizen is verlaagd naar € 0,60/km. De reservering op de balans voor vervanging van de 
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bus is blijven staan als reserve voor (groot) onderhoud. In 2022 zal besloten worden wat met de 
reservering voor de bus zal worden gedaan die nu op de balans staat. 
 
Overige activiteiten – Er is opnieuw een Joodse/Bijbelse kalender uitgegeven (oplage 750 stuks) 
Er zijn tot 31 december iets meer dan 650 kalenders verkocht voor € 10/ stuk, iets minder dan het 
voorgaande jaar. Dit is mede veroorzaakt door het buitenwerking zijn van de iDeal-betaalmodule 
op de website. Bovendien zijn tegenwoordig meerdere messiaans-joodse kalenders verkrijgbaar en 
ook worden gratis joodse kalenders verspreid. Het karakter van de kalender is echter zo uniek dat 
volgend jaar weer een kalender uitkomt. Bovendien heeft de kalender een educatief karakter wat 
aansluit op de cursussen. De opbrengst na aftrek van kosten kwam dit jaar op ca. € 4.500.-.  
 
Nieuwe activiteiten – Naast de nieuwsbrief zijn de social media zoals Instagram, Facebook en 
YouTube de aangewezen communicatiekanalen naar de donateurs om verslag te doen van de 
activiteiten van de stichting. We hopen iemand te vinden die deze wijze van communiceren gaat 
uitbreiden en onderhouden.  
 
Website – Doordat onaangekondigd de betaalmodule vanwege veiligheidseisen niet meer werd 
ondersteund in Joomla 3, het platform van de website, is die een half jaar buiten gebruik geweest. 
Inmiddels is een nieuwe website gemaakt onder Joomla 4, waarmee Shoresh voorlopig verzekerd 
is van een goede werking. Bovendien is deze versie beter leesbaar op telefoons. De kosten € 
1210.- worden in 2022 geboekt. 

Maatschappelijke betekenis en resultaten van de activiteiten 
De cursussen hebben grote maatschappelijke betekenis in het licht van de kennis, houding en het 
gedrag van Nederlandse christenen tegenover het Joodse volk. Laagdrempelige kennisoverdracht 
over de joodse wortels van de Bijbel, het land, het volk Israël en over het jodendom is schaars of 
politiek gekleurd. De cursussen bieden een gedegen Bijbels fundament. De cursussen hebben de 
potentie om breed gedoceerd te worden dwars door kerkelijke denominaties heen.  
Ondersteuning van Israël en het joodse volk door middel van onvoorwaardelijke liefde betoon is 
van groot belang. Enerzijds voor het Joodse volk zelf, dat 2000 jaar lang geleden heeft onder de 
voortdurende haat en vervolging binnen de “christelijke” maatschappij. Anderzijds is het voor de 
gelovigen uit de volkeren van groot belang om op een praktische manier haar liefde te betuigen. 
Daarmee zal de eeuwenoude haat tegen het joodse volk worden omgezet in liefde betoon. 
Het onderwijs en de projecten vormen samen het exclusieve van de stichting. Het is een Bijbels 
principe om na verkregen geestelijke rijkdom, te mogen delen vanuit materiële rijkdom. 
 
Datum:    
 
 
 
 
 
_________________, voorzitter 
Ewout van Halteren 
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Toelichting bij de balans (na bestemming resultaat) en begroting 
 
Er is op de balans een bedrag van ca € 1.500 gereserveerd voor accountantskosten.  
 
De financiën van de stichting bestaan uit 2 onderdelen:  

A. Algemene inkomsten en uitgaven van de stichting met betrekking tot het in standhouden 
van de stichting, promotie, cursussen, uitgifte van een kalender en de reizen. 

B. Geoormerkte inkomsten uit giften en de uitgaven aan de betreffende projecten.   
 
In 2021 was er een voorraad ter waarde van € 1.456 cursusmateriaal. Doordat er praktisch geen 
cursussen meer worden georganiseerd is dit bedrag afgeboekt als cursuskosten. Het restant boeken 
blijft op kantoor in bewaring en kan worden benut als er weer een cursus wordt georganiseerd. 
 
Continuïteitsreserve  
 
Zoals in voorgaande jaren is ook dit jaar een kalender gemaakt en verkocht. De inkomsten uit 
abonnementsgeld zijn in 2021 ingezet voor de instandhoudingskosten van de stichting. De 
continuïteitsreserve is vastgesteld op maximaal € 10.000. Vanuit het algemeen fonds is een bedrag 
van € 6.000 overgeheveld naar de projecten 2206, 2207 en 2224. 
 
Hiermee komen alle geoormerkte giften op de plaats van bestemming.  
 
Er is een batig saldo van € 702 toegevoegd aan de continuïteitsreserve, die daardoor is gestegen 
van € 8.158 naar € 8.860. 
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JAARREKENING 2021 
 
Periodebalans 2021 
 
Zie boekstukken Vigilant. 
 
Verlies & Winst 2021 
 
Zie boekstukken Vigilant. 
 
Toelichting op Periodebalans 2021 en Verlies & Winst 2021 
 
Activa  31-dec-2020 01-jan-2021 31-dec-2021 01-jan-2022 

 voorraad  €        1.456   €           1.456    €                -    
 vorderingen / kruispost  €        2.256   €           2.256   €            3.689   €          3.689  

 
vooruit betaald tbv 
reizen  €              -     €                 -     €                  -     €                -    

 banksaldi  €      64.156   €         64.156   €          56.714   €        56.714  
Totaal Activa  €      67.868   €         67.868   €          60.402   €        60.402  
      
Passiva      
 continuïteitsreserve  €        9.179   €           8.158   €            8.158   €          8.860  
 vreemd vermogen     
 nog te betalen  €      14.125   €         14.125   €                  -     €                -    
 reservering minibus  €        6.336   €           6.336   €            6.336   €          6.336  

 
vooruit ontvangen 
reizen  €              -     €                 -     €                  -     €                -    

 reserveringen  €        1.250   €           1.250   €            1.513   €          1.513  
 projecten  €      37.999   €         37.999   €          43.694   €        43.694  
Totaal Vermogen  €      68.888   €         67.868   €          59.701   €        60.402  
      
 voordelig saldo  €   1.020,60-   €          701,86   
      
Totaal Passiva  €      67.868   €         67.868   €          60.402   €        60.402  
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A Stichting 
 
Resultaat 31-dec-2020 begroting 2021 31-dec-2021 begroting 2022 
Baten       
Baten Cursussen  €        5.270   €           5.500   €            3.330   €                -    
Baten Stichting  €      14.173   €         11.050   €          13.416   €        13.000  
Baten Reizen  €        1.792    €                  -     €                -    
Overige baten  €             17   €                 -     €                  -     €                -    
       
Totaal baten  €      21.251   €         16.550   €          16.746   €        13.000  
       
Lasten       
Lasten Cursussen  €        1.493   €           1.500   €            1.484   €                -    
Lasten Stichting  €      16.224   €         15.881   €          14.561   €        15.963  
Lasten Reizen  €        4.556   €                 -     €                  -     €                -    
Overige lasten       
       
Totaal lasten  €      22.273   €         17.381   €          16.045   €        15.963  
       
Batig saldo  €        1.021-  €              831-  €               702   €          2.963- 

 
 
Het saldo van 2021 ad. € 702 wordt hierboven naar baten en lasten geclassificeerd.  
 
Het adressenbestand is het afgelopen jaar iets afgenomen. Cursisten krijgen de nieuwsbrief 
toegezonden waardoor het aantal iets is gegroeid. Ook zijn er nieuwe adressen van mensen die 
voor het eerst een kalender hebben besteld en enkelen die zich via de website hebben aangemeld. 
Hieruit zijn weer een aantal nieuwe donateurs voortgekomen. Anderzijds zeggen mensen op. In 
2021 is het adressenbestand weer geschoond van personen die in drie voorafgaande jaren geen 
financiële bijdrage hebben geleverd, maar tot op heden wel de nieuwsbrief kregen. Het is 
belangrijk hierop alert te blijven vanwege de steeds stijgende verzendkosten. Voornemen is dit 
jaarlijks te blijven doen. 
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B Specificatie bij de balans m.b.t. Projecten 
Stichting Shoresh ontvangt giften voor verschillende geoormerkte doelen (balansbedragen) en 
algemene giften voor de stichting (opgenomen in de V&W). In onderstaand overzicht is te zien 
hoe de geoormerkte giften zijn besteed.  
 
 Uit in Uit in  
 2021 2021 2020 2020 
2200 TR Israel Fonds Algemeen  €             -     €       6.271   €             -     €       6.948  
2203 TR Bead Chaim   €     27.500   €     25.216   €     27.500   €     31.328  
2205 TR Ahava La Nizkak  €       2.000   €       2.712   €       6.000   €       5.817  
2206 TR Help Galilea   €       6.731   €     10.184   €     11.660   €       4.633  
2207 TR Abundant Life   €       8.500   €     11.059   €     10.000   €       7.449  
2213 TR Netiviya Gaarkeuken Jerusalem  €     10.000   €     10.624   €     14.500   €     15.293  
2218 TR Single Mothers  €       7.000   €     10.864   €     18.000   €     15.955  
2220 TR Medische hulpmiddelen  €       3.732   €       3.684   €       5.473   €       2.035  
2221 TR Zorg voor kinderen  €       1.948   €       3.846   €       5.855   €       4.254  
2222 TR Traumatherapie, Shilo   €       4.000   €       3.360   €       2.000   €       2.980  
2224 TR LeChaim  €     22.517   €     14.022   €     25.012   €     18.748  
2226 TR Risicomeisjes  €       7.200   €       4.055   €       7.200   €       6.201  
2400 TR Noodhulp Fond Algemeen   €       5.972   €       9.085   €             -     €          165  
2409 TR Noodhulp kinderen Sderot  €             -     €             -     €             -     €          110  
2410 TR Noodhulp Oorlog  €       5.279   €       3.170    €             -    
Totaal besteed aan projecten / geoormerkt  €   112.379   €   118.152   €   133.200   €   121.915  
     
Stichting Shoresh (niet geoormerkt)     
8000 Shoresh algemeen   €       5.858    €       5.278  
8605 Kesjer / Moadiem   €          100    €          100  
Totaal overige giften   €       5.958    €       5.378  
     
Totaal ontvangen giften (geoormerkt + algemeen)  €   124.110    €   127.294  
     
     
Hiernaast heeft Shoresh ook andere inkomsten (algemene giften, Kesjercursus, kalenderverkoop, etc). 
Overige inkomsten tbv projecten aangewend   €             -      €             -    
Totaal bestedingsruimte projecten   €   118.152    €   121.915  

     
verhouding uitgegeven aan projecten : geoormerkte giften 95%  109% 
verhouding uitgegeven aan projecten : ontvangen giften 91%  105% 

     
Stijging giften ten opzichte van vorig jaar  -2,5%  12,9% 
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(ONDERTEKENING BESTUURDERS) 
 
 
 
Aldus opgemaakt te: 
 
 
 
Plaats en datum van handtekening,           
 
                                                (plaats)  (datum) 
                 
 
 
 
 
Voorzitter, Ewout van Halteren:     …………………. 
                                                         (handtekening) 
 
 
 
 
Secretaris, Anton de Ruiter:          …………………. 
                                                         (handtekening) 
 
 
 
 
Penningmeester, Kees van Dorth: ………………. 
              (handtekening) 
 
 
 
 
Bestuurslid, Henk de Haan:  ………………. 
              (handtekening) 
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