Vrienden van de Hebreeuwse
Universiteit van Jeruzalem

St. Vrienden van de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem
Bankrasweg 29
1183 TR
Amstelveen

Jaarrekening 2017

ter identificatie d.d.
for identification purposes only

20 AUG 2018
AA

JF’P
rarnunr,0NAL

INHOUDSOPGAVE
Pagina
Jaarverslag van het bestuur
1.

Verslag van de activiteiten

3

Jaarrekening
1.
2.
3.
4.
5.

Balans per 31 december 2017
Staat van baten en lasten over 2017
Algemene toelichting
Toelichting op de balans
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017

6
8
9
11
14

Overige gegevens
1.

Controleverklaring

17

1.

Toelichting op door het ministerie van Buitenlandse Zaken
gefinancierde projecten

20

Bijlagen

dentificd1
for identification purposes only

LZ2018i

JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR

for identification purposes only

20 AUG 2018

A

AA
JFZA

NiLNNAT,ONLI

Vrienden van de Hebreeuwse
Universiteit van Jeruzalem
1. Verslag van de activiteiten
Afvalwaterzuivering: wetenschappelijke samenwerking HU en Palestijnse Universiteit
In 2016 werd een voorstel goedgekeurd door het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de
wetenschappelijke samenwerking tussen de Hebreeuwse Universiteit en een Palestijnse
Universiteit. Het onderwerp van de samenwerking is onderzoek verrichten naar de mate waarin
afvalwater vervuild is en gefilterd dient te worden voor agrarische doeleinden:
“Laying the basis for a joint national policy to promote safe and productive use of irrigation
with treated wastewater: Appraisal of risks to agricultural crops and to the environment in
lsrael and the Palestinian Authority”.
Het onderzoek beoogt richtlijnen voor waterzuiveringsbeleid op te stellen voor het
zuiveren van afvalwater dat kan worden ingezet voor irrigatiedoeleinden. Naast het
onderzoeken van afvalwater en grondmetingen vormen ook de gewassen onderdeel
van het onderzoek.
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken kende in het najaar van 2016 een subsidie toe
van € 1.854.797 voor een vierjarig project dat in november 2016 officieel van start ging.
In 2017 werd een aantal zaken voor dit project gefinancierd, waaronder het veldwerk, de eerste
analyses en in het bijzonder de aanschaf van twee precisie-analysesystemen met een totale
waarde van € 600.000. Met name het proces van acquisitie van de machines was zeer complex
en daarmee tijdrovend.
Donor- en achterbanactiviteit: Debat minister van Buitenlandse Zaken en voormalig ambassadeur
van lsrael in Nederland
Op 15 november 2017 organiseerde de NVHU een debat tussen (ex) minister Bert Koenders van
buitenlandse zaken en voormalig ambassadeur van lsrael in Nederland Yossi Gal. Het debat werd
geleid door Felix Rottenberg. Er werd gesproken over thema’s als lsraels positie in het
veranderende politieke speelveld in het Midden-Oosten, de relatie met de VS en het stagnerende
vredesproces met de Palestijnen. Het debat waar zon 200 mensen op afkwamen, werd voorgegaan
door een korte introductie van Prof. Asher Cohen, voorzitter van de Hebrew University.
Pa rki nso n pro i ect
2016 zou het laatste jaar zijn van het twee jaar durende onderzoeksproject ter bestrijding van de
ziekte van Parkinson door Prof. H. Bergman van de Hebrew University, met als titel:
“Closing the loop for understanding and treating Parkinson’s disease”.
Professor Bergman verzocht de NVHU om verlening van zijn onderzoek (zonder aanvullende
bijdrage). De onderzoeksresultaten en publicaties zullen waarschijnlijk in 2018 uitkomen.
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Truman Institute
Evenals voorgaande jaren heeft de NVHU €40.000 gedoneerd aan de Truman Institute,
onderdeel van de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem. Onze donatie zal worden aangewend
voor financiering van de organisatie en het stimuleren en initiëren van wetenschappelijk
onderzoek op het gebied van vredesbevordering en internationale politieke verhoudingen
en samenwerking.
Communicatie
In het verslagjaar werd met regelmaat geadverteerd ten behoeve van het vergroten van
de naamsbekendheid. Daarnaast vonden mailings plaats naar de achterban van de stichting.
Ten behoeve van het eerder genoemde debat werd een mailing verstuurd en werden roll-up
banners gemaakt.
Organisatie
Het afgelopen jaar heeft de Organisatie geen interne staf gehad. De projecten in lsrael (en
Palestijnse gebieden) werden ondersteund door José Hak die de verschillende projecten
procesmatig en financieel heft begeleid. Vanwege de complexiteit van het Waterproject heeft
vanuit het bestuur penningmeester Ilan Roos supervisie gegeven.
Bestuur
We zijn verheugd te melden dat in 2017 het bestuur is uitgebreid met twee nieuwe bestuursleden.
Michel Waterman als lid. Hij gaat zich onder andere bezig houden met communicatie met donors
en de achterban. Rachel Reedijk, ook toegetreden als lid, neemt het secretariaat voor haar
rekening. Penningmeester Ilan Roos heeft in 2017 supervisie gehad over het Waterproject en
heeft binnen dit project de acquisitie van machines begeleidt. Ilan Roos heeft met instemming
van het bestuur hiervoor een honorarium ontvangen.

Amsterdam, 20 augustus 2018

H.J. van den Bergh
(Voorzitter)

(Penningmeester)
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1. BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na resultaatbestemming)
31 december 2017
€

31 december 2016
€

ACTIVA
Vlottende activa
Overige vorderingen en
overlopende activa

1

1.576

3.224

Liquide middelen

2

288.676

1.205.509

290.252

1.208.733
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31 december 2017
€

31 december 2016
€

PASSIVA
Eigen vermogen
Besteedbaar vermogen

3

247.397

232.015
232.015

247.397

58.237
58.237

961.337
961.337

290.252

1.208.733

Kortiopende schulden
Overige schulden en
overlopende passiva

4
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2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017
2017

2016

€

€

BATEN
Bijdragen en donaties
Subsidies

5
6

33.911
992.870
1.026.781

137.474
207.104
344.578

10.793
1.031.879
1.042.672

45.251
342.104
387.355

-15.891
510

-42.777
2.704

-15381

-40.074

-15.381

-40.074

-15.381

-40.074

LASTEN
Beheerslasten
Besteed aan doelstelling

8

Financiële baten en lasten

9

Saldo staat van baten en lasten

7

Resu Itaatbestem m ing
Onttrekking aan Besteedbaar vermogen
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3. ALGEMENE TOELICHTING
Algemeen
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op
basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke
balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen
nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het
verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn geworden.
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ten opzichte van het
vorig boekjaar ongewijzigd.
De jaarrekening is opgesteld in euro’s.
Doelstelling
De stichting heeft ten doel de bevordering van de vriendschapsbanden tussen
Nederland en de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem en de uitgroei van deze
universiteit en voorts al hetgeen met het vorenstaande in verband staat of daaraan
bevorderlijk kan zijn.
Statutaire vestigingsplaats
De stichting is statutair gevestigd te Amsterdam.
Bestuurssamenstelling
Het bestuur is per 31 december 2017 samengesteld uit de volgende personen:
Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid

Naam
Drs. Harry J. van den Bergh
mevrouw Rachel Reewijk
de heer Ilan J. Roos
de heer David Herman Kat
de heer Michel Waterman ‘
mevrouw Danielle van Gelder-Barchechath

lngangs
datum
1-1-2001
4-4-2017
1-5-2013
1)

Assistente van het bestuur is mevrouw drs, José Hak.
De werkzaamheden van mevrouw Hak ten behoeve van de stichting worden verricht
vanuit haar onderneming Quality Management Solutions (QMS).
1) Niet

als bestuurslid vermeld bij de Kamer van Koophandel.
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Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Vorderingen
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.
Liguide middelen, schulden, overlopende assiva en activa
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 de bepaling van het resultaat
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden,
aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming
van de hiervoor vermelde waarcieringsgrondslagen.

ter identificat1
for identihcation purposes only

2Q AUG 2018

Â
AAl

4. TOELICHTING OP DE BALANS
31-12-2017
€

31-12-2016
€

1.576
0
0
1.576

2.947
0
277
3.224

40.613
71
24.347
223.646
288.676

778
71
801
1.203.859
1.205.509

ACTIVA
VLOTENDE ACTIVA
Overige vorderingen en overlopende activa
Te ontvangen rente
Te ontvangen bijdrage HU en Al Ouds
Vooruitbetaalde verzekeringen

1

LIQUIDE MIDDELEN

2

ABN
ABN
ABN
ABN

AMRO
AMRO
AMRO
AMRO

2413.45.960
24.92.75.228
56.16. 17.562
56.45.84.088

ter identificatie d.d.
for identification purposes only

20 AUG 2018

AL
AAL
JRP
NTCRhJATIONAL

VERVOLG TOELICHTING OP DE BALANS
31-12-2017
€

31-12-2016
€

232.015

247,397

232.015

247.397

247.397
-15.381
232.015

287.470
-40.074
247.397

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Besteedbaar vermogen

Besteedbaar vermogen
Stand per 1januari
Tekort
Stand per 31 december

3
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VERVOLG TOELICHTING OP DE BALANS
KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-2017
€
Overige schulden en overlopende passiva
Nog te betalen accountantskosten
Nog te betalen inzake doelstellingen
Nog te besteden subsidie Ministerie van
Buitenlandse Zaken
Overige schulden

Specificatie nog te besteden subsidie Ministerie van
Buitelandse Zaken
Nog te besteden voorschotten voorgaand jaar
Ontvangen voorschoten
Rentebaten op niet bestede gelden
Verstrekte voorschoten en overige kosten

Specificatie nog te besteden subsidie Ministerie van
Buitelandse Zaken
Nog te besteden voorschotten voorgaand jaar
Ontvangen voorschoten
Rentebaten op niet bestede gelden
Verstrekte voorschoten en overige kosten

Specificatie overige schulden
Assistentie van het bestuur (QMS)
Secretariële ondersteu ning (Clootwijck)
Projectmanagement (O.MS)
Onkostendeclaratie
Advertentiekosten

31-12-2016
€

4

3.328
40.000

3.328
0

11.578
3.332
58.237

952.870
5.139
961.337

78.377
0
0
-78.377
0

74.962
210.012
243
-206.840
78.377

874.493
0
1.066
-863.981
11.578

0
875.000
0
-507
874.493

11.578

952.870

0
0
3.332
0
0
3.332

3.605
213
805
395
121
5.139

Niet uit de balans bliikende rechten en verplichtingen
De stichting heeft in 2017 ten behoeve van het Waterproject een 2-tal machines
aangeschaft. Het economisch eigendom berust tijdens de looptijd van het project bij
de Hebrew University. Na afloop zal deze worden overgedragen aan de P
cl LL Derhalve zijn de machines off-balance verantwoord.
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2. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

2017
€

2016
€

BATEN

Donaties en bijdragen
Hebrew University
Ontvangen project bijdragen
Structurele donaties
Incidentele donaties

5

Incidentele donaties
Ontvangen legaat
Overige incidentele donaties

Subsidies
Ministerie van Buitenlandse Zaken

23.741
10.000
0
170
33.911

22.970
71.500
0
43.004
137.474

0
170
170

42.501
503
43.004

992.870

207.104

227
0
3.990
3.260
0
1.121
1.789
0
46
360

732
11.419
4.280
20.090
0
5.539
1.811
500
298
581

10.793

45.251

6

LASTEN
Beheerslasten
Kosten website
Ondersteunende activieiten QMS
Accountantskosten
Reis- en verblijfkosten
Onkosten bestuur
Advertenties
Overige publiciteit
Meeting / Fundraiser
Bankkosten
Overige kosten

Saldo beheerslasten
Bezoldiging bestuurders

Het bestuur van Stichting Vrienden van de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem heeft
in 2017 een bezoldiging van € 12.229 in rekening gebracht aan de stichting. Daarnaast heeft het
bestuur in 2017 een bedrag van €4.535 aan onkosten gedeclareerd.
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VERVOLG TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017
2016

2017
€
Besteed aan doelstelling
Closing the loop for understanding and treating
Parkinso&s disease
Harry S. Truman Research Institute for the Advancement
of Peace
Stichting Don
Universitair samenwerkingsproject “1 mproving Public Health
Through Spatial Risk Assessment of Vector-Borne Diseases
in the Palestinian Authority and lsrael
Universitair samenwerkingsproject “Laying the basis for a
joint national policy to promote safe and productive use
of irrigation with treated wastewater”

Saldo besteed aan doelstelling

Financiële baten en lasten
Ontvangen rente

€

8

0

75.000

40.000
0

40.000
20.000

117.386

206.597

874.493

507

1.031.879

342.104

510

2.704

9
-

Ondertekening van de jaarrekening
Amsterdam, 20 augustus 2018

HJ. van den Bergh

Roos
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan het bestuur van Stichting Vrienden van de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017
Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Vrienden van de Hebreeuwse Universiteit in
Jeruzalem te Amsterdam gecontroleerd.
Naar ons oordeel is de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening van Stichting Vrienden van de
Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem in alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in
overeenstemming met de door de stichting gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet
in de eerste paragraaf in de toelichting van de jaarrekening.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2017;
2. de winst- en verliesrekening over 2017; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de
sectie Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Vrienden van de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem zoals
vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten
(ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben
wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
Benadrukking van de basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en
verspreidingskring
Zonder afbreuk te doen aan ons oordeel vestigen wij de aandacht op bladzijde 9 en 10 in de
toelichting waarin de basis voor financiële verslaggeving uiteen is gezet. De jaarrekening is
opgesteld voor subsidieverstekkers en donateurs met als doel Stichting Vrienden van de
Hebreeuwse Universiteit in staat te stellen te voldoen aan de subsidievoorwaarden voortvloeiend
uit de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 en informatie te verstrekken over
haar activiteiten waaronder de bevordering van de vriendschapsbanden tussen Nederland en de
Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem. Hierdoor is de jaarrekening mogelijk niet geschikt voor
andere doeleinden. Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor Stichting Vrienden
van de Hebreeuwse Universiteit en haar subsidieverstekkers en donateurs en dient niet te worden
verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.
B. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening in overeenstemming met de
door de stichting gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in, zoals uiteengezet in de
eerste paragraaf in de toelichting van de jaarrekening. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk
voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opstellen van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of

fraude.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond
onder andere uit:
het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en
uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een
afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan
sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties
vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de
interne beheersing;
•
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit
van de interne beheersing van de stichting;
•
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
•
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
•
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties
en gebeurtenissen.
Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de
aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de
aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen.
Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten.
Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of
beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was.
Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar
voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Den Haag, 20 augustus 2018
JPA Van Noort Gassler & Co B.V.

w.g. drs. E. Mafficioli del Castelletto RA RPP

BIJLAGEN
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1. TOELICHTING OP DOOR HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN
GEFINANCIERDE PROJECTEN

Universitair samenwerkingsproject: “Improving Public Health Trhough Spatial Risk
Assessment of Vector-Borne Diseases in the Palestinian Autohority and lsrael”
2017

2016

€
Baten
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rentevergoeding

Lasten
Al Quds University voorschot
Hebrew University voorschot
Projectmanagement
Reis- en verblijfkosten
Auditkosten
Rente en bankkosten
Eindafrekening overschot
-

-

-

€

118.377
0
118.377

284.974
243
285.217

60.920
49.566
6.752
0
0
148
991
118.377

106.454
88.635
8.437
2.760
0
554
0
206.840

0

78.377

Saldo besteed voor project

Universitair samenwerkingsproject: “La),ing the basis for a joint national policy to
promote safe and productive usa of irrigotion with treated waste water
2017

2016

€
Baten
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rentevergoeding

Lasten
Al Quds University voorschot
Hebrew University voorschot
Aanschaf materiaal
Projectmanagement
Reis- en verblijfkosten
Auditkosten
Rente en bankkosten
-

-

Saldo besteed voor project

€

874.493
1.066
875.559

875.000
0
875.000

111.045
101.400
609.567
35.086
6.332
0
552
863.981

0
0
0
507
0
0
0
507
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