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Voorwoord
In het voorbije jaar heeft onze Stichting voor de organisatie van haar activiteiten weer
aansluiting gezocht bij andere instellingen, die een band hebben met het Arab Educaltional
Institute – Open Windows, AEI in Bethlehem en bij locale en landelijke groepen die zich ook
inzetten om informatie te geven aan een breder publiek met betrekking tot het effect van de
bezetting.
Naar aanleiding van de thema-avond BDS (Boycotts, Divestment and Sanctions) is de
Werkgroep Palestina Enschede ontstaan, waarin we ook deelnemen.
Door te weinig menskracht hebben we dit jaar, als Stichting weinig activiteiten kunnen
ontwikkelen.
Algemeen
De Stichting Oecumenische Vrouwengroep Twente–Bethlehem is opgericht op 28 augustus
2007 en is gevestigd te Enschede.
De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08160352.
IBAN nr. NL61 ABNA 04 8069 7221. We hebben een ANBI status. ( Sinds februari 2017:
NL91 TRIO 0338 4866 90).
Doelstelling
1. De Stichting heeft ten doel:
Het leveren van een bijdrage aan de uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen tussen
de Oecumenische Vrouwengroep Twente-Bethlehem en de deelnemers van het Arab
Educational Institute, AEI-Open Windows, in het bijzonder de Palestijnse vrouwen die
hiervan deel uitmaken.
Het leveren van een bijdrage aan een proces van bewustwording binnen de Nederlandse
samenleving van de situatie waaronder de Palestijnse bevolking leeft, met daarbij bijzondere
aandacht voor de initiatieven die bijdragen aan dialoog en onderling begrip in het Midden
Oosten.
Het bevorderen en uitwisselen van contacten met andere organisaties die zich bezighouden
met de situatie in de Palestijnse gebieden en met de dialoog in het Midden Oosten en voorts
al wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn, zonder dat de Stichting enig winstoogmerk heeft, alles in de ruimste zin des woords.
2. De Stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door;
Het houden casu quo het laten houden van lezingen en het geven van voorlichting
betreffende diverse onderwerpen aangaande de situatie in de bezette Palestijnse gebieden,
waaronder de initiatieven die bijdragen aan de dialoog en al wat daarmee samenhangt,
evenals het verrichten van daarbij behorende nevenactiviteiten.
Het benaderen van Nederlandse organisaties – waaronder Kerken – die een bijdrage kunnen
leveren aan de dialoog in het Midden Oosten.
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3. Alles wat met het voorafgaande verband houdt.

Het bestuur
De bestuursleden ontvangen geen geldelijke vergoeding, ze kunnen gemaakte onkosten
declareren.
Het bestuur bestaat op 31.12.2016 uit:
Margreet Stroo, voorzitter, secretaris en penningmeester
Wil van de Meeberg, manusje van alles
Irna van der Molen, adviserend lid
(Jan Schaake van Enschede voor Vrede woont onze vergaderingen bij. Zijn inzet en netwerk
zijn voor ons van veel waarde.)
De Stichting werkt samen met Kerk in Actie, Vrienden van Sabeel Nederland, Kerngroep
Landelijke Vrouwentrialoog, Stichting Vrede voor Palestina, de Zevensprong w.o. Enschede
voor Vrede, de Werkgroep Palestina Enschede, Stichting Friends of Young Bethlehem, Een
Ander Joods Geluid, Protestante Gemeente Enschede, Hervormde Gemeente HaaksbergenBuurse, de Doopsgezinde Gemeenten in Twente en we zijn in overleg met de Turkse
Moslimgemeenschap (dit laatste komt maar moeilijk op gang).
Rooster van aftreden
Momenteel bestaat er geen rooster van aftreden
Vergaderingen
Het bestuur heeft 3 maal vergaderd.
Website
Onze website www.kleinkanveel.nl. is nu onderdeel van Word Press. Praagweb Grafimedia
ondersteunt ons met de technische kant, houdt de website gebruiksvriendelijk en verzorgt de
finishing touch.
Activiteiten.
- Op 19 mei heeft Margreet Stroo een korte lezing gehouden over “de Vrouwen in
Bethlehem” tijdens een bijeenkomst van de V.V. A.O. (Vereniging van Vrouwen met
een hogere Opleiding).
- Op 23 mei heeft Mr. C.H. Blok een presentatie gehouden over Israël en Palestina in de
bibliotheek in Enschede, georganiseerd i.s.m. de Werkgroep Palestina Enschede.
- Op 7 november hebben we, op uitnodiging van, de Stichting Tadamun, een lezing
georganiseerd in de Ontmoetingskerk met als titel “Opgroeien onder bezetting”.
Spreekster was Mevrouw Gardija Vallie uit Zuid-Afrika. Zij was ten tijde van het
Apartheidsregiem directeur van het Western Cape Relief Fund. Zij ging met kinderen
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van gevangenen naar Robbeneiland om hun vaders te bezoeken.
De Stichting Tadamum zet zich in voor de rechten van de Palestijnse kinderen.
Contact met het Arab Educatial Instute, AEI - Open Windows
Toine van Teeffelen was gedurende het jaar ons centrale contact met het AEI – Open
Windows. Hij is, als Nederlands antropoloog, binnen het AEI werkzaam. Er was dit jaar
alleen contact via de mail.
Een van onze bestuursleden heeft, mede door haar professie, meerdere keren per jaar contact
met de staf van het AEI – Open Windows.
P.R. Activiteiten.
Wij brengen het werk van onze stichting regelmatig onder de aandacht van organisaties en
kerken dmv persberichten van onze activiteiten, het versturen van artikelen aan kerkbladen
en de verspreiding van flyers en posters. Op de website worden de agenda, verslagen en
nieuws vermeld. Daarnaast nemen wij deel aan landelijke en regionale activiteiten van
organisaties, die raakvlakken hebben met onze doelstelling. Op
http://hetnabijeoostennabijtwente.blogspot.nl verschijnen regelmatig berichten over de
situatie in Palestina en verslagen van bijeenkomsten.
Publicaties.
In 2016 verstuurden wij diverse berichten naar vrienden en belangstellenden en schreven we
een aantal artikelen voor publicatie in plaatselijke weekbladen, regionale kerkbladen en voor
plaatsing op onze website.
Vrienden en Belangstellenden.
Er zijn momenteel 125 vrienden en belangstellenden, die prijs stellen op berichten vanuit
onze Stichting. Daar zijn we erg dankbaar voor.
Vertegenwoordigingen.
Wij waren aanwezig bij:
- De ZEVENSPRONG: Na de aanslag in Parijs hebben 7 organisaties contact met elkaar
gezocht om bij de gemeente aandacht te vragen voor integratie en het voorkomen van
mogelijke spanningen bij de verschillende bevolkingsgroepen. De ZEVENSPRONG,
heeft diverse bijeenkomsten gehad met gemeenteambtenaren en de burgemeester.
- De bijeenkomsten van de Werkgroep Palestina Enschede.
- De Lezing van de Mr. C.H. Blok in Almelo. Hij heeft 3 maanden als observer van de
wereldraad van Kerken gewerkt op de Westbank in Palestina.
- De Vredesweek in september.
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Beleid voor de komende periode.
-

-

-

Contacten onderhouden met het AEI-Open Windows.
Contacten onderhouden met Joodse groeperingen en organisaties, die zich inzetten
voor een geweldloze oplossing van het conflict en een rechtvaardige samenleving
zowel in Israël en Palestina.
Onze contacten continueren met allerlei groeperingen in Nederland, die een zelfde
doel nastreven. Komen tot een Nederlandse koepelorganisatie.
Doorgaan met het geven van presentaties en informatie over de situatie in Palestina
en Israël, voor zover in ons vermogen ligt.
Deelname continueren aan de ZEVENSPRONG.
Deelname aan de Werkgroep Palestina Enschede om de aandacht voor Palestina
levend te houden; door middel van een filmavond in Concordia en ons bezinnen op
verdere acties m.b.t. de boycot van producten uit de nederzettingen / Israël.
Vieren van het 2de lustrum van de Stichting Oecumenische Vrouwengroep Twente
Bethlehem in samenwerking met Het Wilminktheater.
Aandacht besteden aan 50 jaar bezetting.
Ondersteunen van de BDS-activiteiten.
Werven van nieuwe leden.
Aanstellen van een webmaster.

Financieel verfslag.
In verband met de hoge bankkosten zijn we bezig van bank te veranderen. Van de
ABNAMRO bank naar de TRIODOS bank.
Financieel overzicht:
Uitgaven:
Bestuur Rekening:
Saldo 31.12.2015

€ 980,51

Bankkosten
Internet
Folders
Portokosten pakket
Collecte Vredesweek naar
St. Young Bethlehem
Lezing St. TADAMON
Kalender spreekster
Negatief saldo

€ 159,60
22,00
23,60
6,95

Totaal

€ 1591,98

Saldo 31.12. 2015
Negatief saldo 2016

Inkomsten:

611,47
50,00
12,99
275,14

€ 611,47

€ 1591,98

€ 980,51
€ 275,14
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Saldo 31.12.2016

€ 705,37

Bestuur Spaarrekening:
Saldo 31.12.2015
Creditrente
Saldo 31.12.2016

€ 547,32
2,68
€ 549,90

Totale liquide middelen 31.12.2016:
Bestuurrekening
Bestuur spaarrekening
Totaal

€ 705,37
 549,90
€ 1255,90

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website http://www.kleinkanveel.nl
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