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De Stichting Landelijk Joods Netwerk (Jonet) is bij Beschikking van de Belastingdienst sinds 21
februari 2012 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling met RSIN nummer 851415830.
Statutair adres: Van Boshuizenstraat 12, 1083 BA Amsterdam.
KvK nummer: 54724489, bankrekening nummer NL 86ABNA 0590 7604 40 t.n.v. Jonet.
Website: www.jonet.nl.

Algemeen
De Stichting Landelijk Joods Netwerk (hierna Jonet) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
De Stichting, die is opgericht op 21 februari 2012, en waarvan de statuten laatstelijk zijn gewijzigd op
12 oktober 2018, stelt zich ten doel: “Het benutten van beschikbare middelen, informatie en
capaciteiten op een breed gebied opdat thans doch ook op langere termijn een ieder die daar
behoefte en/of baat bij heeft optimaal geïnformeerd en betrokken zal kunnen zijn ten aanzien van
Joods Nederland, Joods leven en het (cultureel) Jodendom”
Jonet tracht dit doel te bereiken door “het opzetten en onderhouden van een niet-religieus en
niet-politiek informatief internetplatform, het aangaan van samenwerkingsverbanden met Joodse en
niet-Joodse maatschappelijke organisaties die de doelen van de Stichting onderschrijven en het
organiseren van evenementen, bijeenkomsten en andere activiteiten die het doel van de stichting
kunnen dienen.”
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 54724489.
Sinds de oprichting heeft Jonet een formele beschikking ter zake de ANBI status van de
Belastingdienst met RSIN nummer 8514.15.830.
Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden, te weten; een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester. Zij worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn terstond
herbenoembaar. Het bestuur ontvangt geen enkele honorering of onkostenvergoeding.
Bestuur
Gedurende het grootste deel van 2019 bestond het bestuur van Jonet uit:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

: B.L. Vink (aangetreden 27 juni 2018)
: A.M. Edelstein (aangetreden 27 juni 2018)
: P.D.H. Menco (aangetreden 27 juni 2018, afgetreden 8 januari 2019)
A.E. Meijer (aangetreden 8 januari 2019, afgetreden 1 februari 2020)

Vergaderingen bestuur
Het bestuur is in 2019 formeel vier keer bijeen geweest. Bovenop deze formele vergaderingen zijn
diverse informele acties uitgevoerd en bijeenkomsten georganiseerd van voorzitter, secretaris en
soms penningmeester en hoofdredacteur. Dit hoge aantal vergaderingen bleek nodig omdat Jonet
zich a) vanaf 1 juli 2018 in een nieuwe bestuurlijke situatie bevindt en geheel los is komen te staan
van de zeven organisaties die de Stichting in 2012 hebben opgericht en 2) er sinds het voorjaar van
2019 tegenvallende omstandigheden zijn met betrekking tot het verkrijgen van subsidies. Rond de
zomer en zeker vanaf september 2019 verkeert Jonet dusdanig in nood, dat het voortbestaan
onzeker is geworden en bestuur en hoofdredactie alle zeilen hebben moeten bijzetten.
Tijdens de vergaderingen kwamen de volgende onderwerpen ter sprake:
- Kwaliteit van artikelen, columns op Jonet
- Rol en betrokkenheid van hoofdredacteur
- Vervangen bestaande webhosting voor partij met voordeliger tarief
- Aangeven door nieuwe penningmeester A.E. Meijer (vanaf mrt 2019) dat zij dit werk niet kan
blijven doen / de verantwoordelijkheid niet kan dragen
- Zoektocht naar een nieuwe penningmeester
- Afstemming met JMW
- Hernieuwd overleg met Virtú Media over mogelijkheden voor doorstart samenwerking
- Overleg met Nederlands Dagblad over samenwerking
- Moeilijke financiële situatie
- Het aanboren van nieuwe financieringsbronnen, waaronder zogeheten landingspagina’s, banners
en advertenties
- De aanvraag van subsidies bij diverse stichtingen.
- Stagnering van toekenning diverse subsidies.
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-

Contact met Maror over afgewezen subsidieverzoek
Contact met Maror over vaststellingsverzoeken toegekende subsidies
Hoe om te gaan met opgelegde boetes door Maror
Hoe om te gaan met claim in verband met onheus gebruik foto’s
De afrekening van de bijdrage van Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland over 2016 -2017
De jaarrekening 2018 en de goedkeuring daarvan
Noodplan voor voortbestaan Jonet
Overleg met diverse organisatie en mensen ivm voortbestaan Jonet, incl. de Israëlische
ambassade, JBO e.a.
Verkenning van de mogelijkheden voor samenwerking met IPOR en EJA
Verkennen mogelijkheden bij diverse organisaties, w.o. de stichting democratie en media
Individuele donaties
Organisatie Benefiet-avond met stand-upcomedians
Afspraken met voorzitter van VBV over support en samenwerking

Ontwikkelingen bij Jonet
Gedurende het verslagjaar traden grote veranderingen op bij Jonet, zowel aan de inhoudelijke als
aan de organisatorische kant.
Jonet bedient via haar website een flink aantal Joodse en niet-Joodse bezoekers. De agenda met
Joodse activiteiten in heel Nederland, de columns, nieuwsberichten en achtergrondteksten voorzien
duidelijk in een behoefte. Dat Jonet nadrukkelijk vanuit een politiek en religieus neutrale positie
bericht, maakt het medium zeer welkom in Joods Nederland. Het maakt het echter ook lastig om
“eigenaren” en subsidiënten te vinden. Het vertrek van verschillende organisaties uit het bestuur in
de jaren voor 2018, liet dat ook al zien. Het jaar stond daardoor vooral in het teken van overleven.
Het bestuur heeft daarvoor vele acties in gang gezet. Ondanks die inzet, bleek het lastig om tot een
doorstart te komen. Ook de verkoop van landingspagina’s ging minder voorspoedig dan gedacht. De
inspanningen werden wel gericht op zo’n doorstart. Het leek er eind van het jaar op dat de doorstart
rond kon komen door samenwerking met een relevante en betrokken organisatie. Sommige
mondelinge afspraken bleken echter minder robuust en betrouwbaar dan gedacht. De benefietavond
werd om logistieke redenen uitgesteld. Gelukkig had de inzet ook enig succes en ontving Jonet
support van een aantal organisaties en diverse donaties van particulieren. Sommige daarvan waren
zo substantieel dat het hielp om Jonet in de lucht te houden. In aanvulling op de activiteiten van het
bestuur ging Hans Vuijsje eind 2019 aan het werk als troubleshooter.

Financiële aspecten
Jonet beschikte eind van het boekjaar niet over een eigen vermogen. De algemene reserve is
bovendien negatief en bedraagt € -2.025. Gezien de te verwachten inkomsten en uitgaven in de
eerste maanden van 2019 volstond dit bedrag niet om de verplichtingen te dekken. In december
2019 was echter bekend dat er in januari 2020 twee donaties van respectievelijk € 1.500 en € 5.000
te verwachten zijn. Deze donatie zijn inderdaad binnengekomen. Vergroting van de financiële
weerbaarheid van de Stichting behoort tot de prioriteiten van het (nieuwe) bestuur.
De jaarlijkse inkomsten van de Stichting bestaan uit bijdragen van stichtingen, giften van
particulieren, opbrengsten van landingspagina’s, banners en advertenties en eventuele overige
baten. De Stichting besteedt haar middelen volledig aan de website van Jonet.nl.
Boekjaar
Het boekjaar van de Stichting valt samen met het kalenderjaar.
De jaarrekening over het voorafgaande boekjaar bestaat uit een Balans, een Staat van Herkomst en
Bestedingen met een toelichting daarop en een begroting voor het nieuwe boekjaar.
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Jaarrekening 2019 met toelichting
Begroting 2020
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Balans (na verrekening resultaat met algemene reserve) in euro per ultimo 2019

Activa
Liquide middelen

noot

2019

2018

1

8.635

7.985

8.635

7.985

Totaal activa

Passiva
Terug te betalen aan Maror
Voorziening nog niet bestede subsidies
Overige crediteuren
Algemene reserve

2
8
3
4

Totaal passiva

2.120
5.548
8.540
-2.025

2.436

8.635

7.985

Staat van Herkomst en Bestedingen 1 januari tot en met 31 december 2019 in euro
Herkomst
Sponsoren
Giften
Opbrengst advertenties, links en banners
Opbrengst landingspagina’s

5

Totale baten

Bestedingen
Redactionele kosten
Vrijwilligers
Columnisten
Projectcoördinator
Webhosting en beveiliging
Promotie
Accountant en administratiekosten
Bestuurskosten
Bankkosten

6
7

Totale bestedingen
Wijziging algemene reserve
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1.480
5.660
1.720
4.700

41.378
611
1.480

16.080

43.469

17.882
420
1.880

173

21.163
1.600
4.315
5.200
3.533
1.225
3.717
51
264

25.257

41.168

-9.177

2.301

2.221
24
138
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Toelichting op Balans
1:

ABN AMRO Bank, rekening nummer NL86 ABNA 0590 7604 40

2:

Betreft een aan Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland terug te betalen subsidiebedrag
over 2018. Dit bedrag wordt grotendeels in 2020 voldaan.

3:

Betreft nog te betalen facturen per eind 2019.

4:

Na verrekening van het saldo van inkomsten en bestedingen.

Toelichting op de Staat van Herkomst en Bestedingen
5:

Betreft bijdragen van Stichting tot Nut der Israëlieten in Nederland minus het aan Stichting
Maror nog terug te betalen restantbedrag.

6:

Vergoedingen aan columnisten zijn vanaf augustus 2019 gestopt.

7:

Betreft kosten webhosting, onderhoud van de site en beveiliging van de site en het e-mail
verkeer.

8:

Het verlies over 2019 ter grootte van € 9.177 is ten laste van de Algemene Reserve gebracht.
Daartegenover stond een vrijval van de Voorziening voor nog niet bestede subsidies van € 4.715
en een terugbetaling aan Maror inzake niet uitgegeven subsidies van € 833.
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Begroting 2020 (en gerealiseerd 2019)

Inkomsten
Sponsoren
Giften
Opbrengst landingspagina’s, links en banners

Uitgaven
Redactionele kosten
Redactionele kosten over 2019 (terugbetaalregeling)
Vrijwilligers
Vrijwilligers over 2019 (terugbetaalregeling)
Columnisten
Webhosting en beveiliging
Promotie
Accountant en administratiekosten
Bankkosten
Boete aan Maror (restant)
Overige kosten en onvoorzien (boete Maror)
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2020

2019

12.750
20.500
1.050

1.480
5.660
6.420

34.300

16.080

16.200
8.182
720
360
0
1.760
350
890
162
2.120
3.556

17.882

34.300

25.257

420
1.880
2.221
24
138
173
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