Taal: Nederlands
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publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Kifaia
3 4 1 1 1 5 7 5

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Postbus 11168, 2301 ED Leiden

Telefoonnummer
E-mailadres

info@kifaia.nl

Website (*)

www.kifaia.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 8 4 3 7 7 6 8

Internationale hulp en mensenrechten - Gezondheid in ontwikkelingssamenwerking
Internationale hulp en mensenrechten - Mensenrechten
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Bezette Palestijnse gebieden

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

6

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

C.S. de Vos

Secretaris

J.S. Dirks

Penningmeester

B. Van Bergen

Algemeen bestuurslid

A.H. Meulenbelt

Algemeen bestuurslid

N. Benaissa

Overige informatie
bestuur (*)

L. de Leeuw

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De ondersteuning van de toegang tot en het recht op gezondheidzorg in de
Gazastrook en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
De stichting tracht dit te bereiken door:
a. het werven van fondsen en het bemiddelen van subsidies in Nederland ten behoeve
van de Palestinian Medical Relief Society (PMRS) in Gaza.
b. Het faciliteren van contact tussen de Palestinian Medical Relief Society en voor
deze organisatie relevante actoren in Nederland.
c. De politiek-maatschappelijke situatie in de bezette Palestijnse gebieden en de
Gazastrook in het bijzonder onder de aandacht te brengen van relevante partijen.
De stichting kan ter bereiking van haar doel samenwerken met alle daarvoor in
aanmerking komende (overheids)instanties.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Stichting Kifaia steunt de lokale gezondheidszorg in de Gazastrook met geld dat zij van
particuliere donateurs ontvangt. De vaste samenwerkingspartner van Stichting Kifaia
voor het steunen van de gezondheidszorg in de Gazastrook is de PMRS (Palestinian
Medical Relief Society).
Daarnaast wil Stichting Kifaia het publiek in Nederland voorlichten over de situatie
waarin de Palestijnen in Gaza verkeren. Stichting Kifaia organiseert hiervoor
verschillende activiteiten.
vertoning van eigen film- en fotomateriaal
video-gesprek met inwoners van Gaza
verslag van de meest recente reis v
benefietevenementen ten behoeve van fondsenwerving en bewustwording
publicatie van opinieartikelen
ondersteunen of initiëren van oproepen aan publiek of politiek
Om informatie te verkrijgen over de besteding van fondsen en de algemene situatie,
reist (als de veiligheidssituatie dat toelaat) ongeveer één keer per jaar een delegatie
van het bestuur af naar Gaza af om projecten van de PMRS en andere relevante
locaties te bezoeken, te spreken met PMRS medewerkers en patiënten en hun
familieleden. Van de opgedane ervaringen wordt op verschillende hierboven
genoemde wijzen en in de eigen media verslag gedaan. Dit draagt tevens bij aan de
doelstelling
mensen
Nederland
te informeren
actuele (gezondheids-)situatie
De inkomsten
van deinstichting
worden
gevormd over
door de
schenkingen,
legaten en
voor
Palestijnen
in
de
Gazastrook.
erfstellingen, subsidies en donaties, alsmede andere verkrijgingen.
Wanneer daar aanleiding voor is, nodigt Stichting Kifaia relevante personen uit mee te
reizen, met als doel de opgedane ervaringen met zijn of haar netwerk of publiek te
delen. Te denken valt aan journalisten, activisten, (para) medische professionals of
kunstenaars.
De genoemde activiteiten zet Stichting Kifaia de komende jaren voort.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Alle uitgaven van de stichting zullen zoveel mogelijk uit de rente van het kapitaal en
andere inkomsten van de stichting worden bestreden; voor de aantasting van het
kapitaal is een uitdrukkelijk daartoe genomen bestuursbesluit noodzakelijk. Het
vermogen komt zonder oormerk ten hoede aan de doelstellingen van de Palestinian
Medical Relief Society, voor welke besteding zij achteraf verantwoording aflegt aan het
bestuur van Stichting Kifaia.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Bestuurleden doen hun werk onbezoldigd. vergoeding bestaat alleen voor reëel
gemaakte kosten, noodzakelijk voor de uitoefening van de taak

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Algemeen bestuurslid Nadia Benaissa sprak in 2020 op de filmvertoning Gaza fights
for Freedom, in Amsterdam. Ook sprak ze in 2021 tijdens een Palestina demonstratie
in Rotterdam. Ze was mede-organisator van een Palestina demonstratie in Breda,
waar ze eveneens het woord voerde.
https://www.bredavandaag.nl/nieuws/algemeen/336706/pro-palestina-demonstranten-b
etogen-op-chasseveld

Bestuursleden Anja Meulenbelt en Nadia Benaissa hebben op 27 juni 2021als
respectievelijk organisator en spreker deelgenomen aan organisatie en een ‘
Palestina special’ van politiek café Linkse Liefde in Amsterdam. Doel: verspreiden
van actuele informatie over de situatie in Gaza, en stimuleren van onderlinge
samenwerking. https://www.linkseliefde.nl/2021/06/12/linkse-liefde-4-palestina-special/
Algemeen bestuurslid Lydia de Leeuw schreef verschillende opiniestukken in
Nederlandse media over de humanitaire situatie in de Gazastrook en welke politieke
besluiten en beleid daaraan ten grondslag liggen.
"Gaza is nu officieel onleefbaar: onze collectieve schandvlek", opiniestuk gepubliceerd
door Joop / BNN Vara, 17 januari 2020
https://www.bnnvara.nl/joop/artikelen/gaza-is-nu-officieel-onleefbaar-onze-collectieve-s
chandvlek
"Israëls vaccinatie-apartheid is misdadig én onverstandig", opiniestuk op De
Kanttekening, 9 maart 2021,
https://dekanttekening.nl/opinie/israels-vaccinatie-apartheid-is-misdadig-en-onverstandi
g/
"Israëlische geweldsescalaties volgen altijd hetzelfde patroon", opiniestuk op De
Kanttekening, 14 mei 2021,
Url van het activiteiten
Open
https://dekanttekening.nl/columns/israel-pleegt-geen-aanslagen-ze-schieten-alleen-pale
http://kifaia.nl/verslag-van-uitg…teiten-2020-2021/
verslag. Vul de link in waar het stijnse-kinderen-dood/
activiteitenverslag te vinden is. In mei 2021, direct na Israëls militaire offensief tegen de Gazastrook organiseerde
Stichting Kifaia samen met stichting Plant een Olijfboom een live event op Instagram
waarbij een medewerker van PRMS en een inwoonster in Gaza hun verhaal deden en
vragen beantwoordden van het Nederlandse publiek.
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Balans

Balansdatum

–

–

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

Activa

Passiva

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

€

+
€

0

+

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

0

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

+
€

0

0

0

+
€

€

+
€

€

0

+

0

+
0

+
€

0
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Staat van baten en lasten

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

0

+

0

€
€

0

+

+
0

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

0

0

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

Som van de lasten

€

0

€

0

Saldo van baten en lasten

€

0

€

0

+

€

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://kifaia.nl/financiele-verantwoording/

Open

