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Bestuurssamenstelling 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen, die deze taak zonder bezoldiging vervullen:  

1. Evers, S.B. (voorzitter) 

2. Van Dam, A.J.M. (penningmeester) 

 

De doelstelling en het actuele beleid 

Stichting Shivat Zion is een doorstart van een eerdere stichting onder hetzelfde KvK-nummer die 

sinds 8 juni 2022 de Statutaire doelstelling heeft om: 

1. Leden van de Joodse gemeenschap in Nederland en Europa voorlichting te geven en te begeleiden in 

vraagstukken omtrent hun toekomst en de toekomst van hun kinderen – voortvloeiende uit hun 

religieuze overtuiging en de groeiende dreiging van het anti-Semitisme in Europa.  

2. Onvermogende immigranten en sociaal minderbedeelden leden van de Joodse gemeenschap in 

Nederland, Europe en Israël financieel te ondersteunen in hun basisbehoeften.  

3. Het bevorderen van liefdadigheid en maatschappelijke vooruitgang in Nederland, Europa en 

wereldwijd. 

4. Nieuwe immigranten in Israël te ondersteunen bij hun integratie in de Israëlische samenleving tot het 

moment ze volledig participerende burgers zijn.  

5. Het ondersteunen van liefdadigheidsinitiatieven van andere organisaties in binnen- en buitenland.  

 

De werkzaamheden 

De Stichting tracht dit doel in algemene zin te bereiken met alle daarvoor openstaande wettige 

middelen en meer in het bijzonder door:  

A. Voorlichting te geven om de onder 1 genoemde vraagstukken juist te benaderen alsmede begeleiding 

te geven in het maken en/of uitvoeren van keuzes die hieruit voortvloeien. 

B. De onder 2 en 4 genoemde immigranten praktisch te ondersteunen in het ledigen van hun noden. 

C. Middels marketing, voorlichting en het vragen van de aandacht van meer bedeelden en vermogende 

mensen het lijden in de wereld onder het voetlicht te brengen en hen ertoe te bewegen liefdadigheid 

als een prioriteit te zien. 

D. Middels eventueel opgehaalde donaties samen te werken met onder 5 genoemde organisaties om zo 

gezamenlijke doelen te behalen. 

 

De wijze waarop Stichting Shivat Zion fondsen wil werven 

I. Bekendheid in Nederland vergroten middels marketingactiviteiten en voorlichting. 

II. (potentiële) donateurs benaderen, relatie met bestaande donateurs voortzetten en uitdiepen. 

III. Samenwerken met andere organisaties die fondsen werven.  

 

De wijze waarop de Stichting fondsen en vermogen zal beheren en besteden 

De geworven fondsen, met de minimal benodigde aftrek van gemaakte kosten, worden volledig beschikbaar 

gesteld om de uitvoer van de doelstellingen en werkzaamheden mogelijk te maken – hetzij door eigen 

activiteiten en acties, danwel door het ondersteunen van andere charitatieve instellingen in binnen- en 

buitenland die dit op een efficiëntere manier kunnen uitvoeren, conform de geldende wet- en regelgeving. 


