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Besproken en goedgekeurd door het Algemeen Bestuur
van de Stichting op 25 april 2021

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: Max Euweweg 131, 2553 PR Den Haag
KvK nummer: 54724489, bankrekening nummer NL86 ABNA 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.nl 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.nl 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 eerste deel tot 14 juli 2020 bestond het bestuur van Jonet.nl uit:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

B.L. Vink (vanaf 27 juni 2018)
A.M. Edelstein (vanaf 27 juni 2018, vanaf 1 februari 2020 penningmeester)
A.E. Meijer (vanaf 1 februari 2019, afgetreden 1 februari 2020)

Vanaf 14 juli bestond het bestuur van Jonet.nl uit:
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Algemeen bestuurslid:
Algemeen bestuurslid:

M. (Marijke) Barend- van Haeften (vanaf 14 juli 2020)
S. (Sharon) Sweijd (vanaf 14 juli 2020)
L. (Lievnath) Faber (vanaf 14 juli 2020)
M. (Michel) Theeboom (vanaf 14 juli 2020)
A. (Aviv) de Poel (aangetreden 14 juli 2020)

Vergaderingen bestuur
Het huidige bestuur is in 2020 meermaals bijeen gekomen, ongeveer eens in de maand. Tijdens de
vergaderingen kwamen de volgende onderwerpen ter sprake:
- Toekomstplannen om Jonet.nl een onderscheidend platform te maken.
- Ideeën voor en outreach naar potentiële subsidieverstrekkers;
- Kwaliteit van artikelen, columns op Jonet.nl;
- Rol en betrokkenheid van de hoofdredacteur;
- Financiële huishouding;
- Het aanboren van nieuwe financieringsbronnen, waaronder zogeheten landingspagina’s,
banners en advertenties;
- Contact met Maror over nadere informatie ten behoeve van subsidieverstrekking.
- Jaarverslag en jaarrekening 2020 Jonet.nl.

Ontwikkelingen bij Jonet.nl
Gedurende het verslagjaar traden grote veranderingen op bij Jonet.nl, met name aan de
organisatorische kant zoals reeds is aangegeven. Het bestuur is op dit moment compleet,
gebalanceerd en goed op elkaar ingespeeld en is voornemens een toekomstplan op te stellen om
Jonet.nl verder te ontwikkelen. De inhoudelijke invulling van het toekomstplan, alsmede de
uitvoering ervan, liggen op dit moment nog ter beraad. Het plan behelst in het kort dat wij onze
hoofdredacteur willen ontlasten door enerzijds een goed werkend en transparant (eind)redactioneel mechanisme te creëren zodat de intensiteit en kwaliteit van nieuwsitems zijn
gewaarborgd. Anderzijds door te zoeken naar een bredere invulling van het redactionele werk bij
Jonet.nl. Dit kan bijvoorbeeld door te zoeken naar nauwere (redactionele) samenwerking met
soortgelijke organisaties om win-win situaties te realiseren. Dit alles gebeurt met het oog op een
gezond dualisme tussen bestuur en redactie.
Gedurende het afgelopen jaar bekeken circa 300.000 unieke bezoekers de Jonet-site. Redactioneel
wordt onze hoofdredacteur Kemal Rijken ondersteund door mederedacteuren die zowel artikelen
als de agenda voor hun rekening nemen. Zij krijgen voor hun diensten vrijwilligersvergoedingen.
Dagelijks voorziet de redactie de site van nieuws, gemiddeld twee keer per week verschijnt een
nieuwe column, de agenda met interessante bijeenkomsten wordt doorlopend bijgewerkt en
boekbesprekingen, achtergrondartikelen, dossier-artikelen en informatie over Joodse onderwerpen
vinden eveneens hun weg naar de site. Daarnaast loopt er een actie ‘90 seconden voor Jonet.nl’,
waarin wordt gevraagd om iedere dag eventjes op de site te kijken voor het laatste nieuws en
achtergronden, maar ook voor spraakmakende columns. Verder is er een goede samenwerking
opgebouwd met de podcastmakers van ZoomZits en Crescas. Zij delen content op Jonet.nl en wij
doen dat (bij Crescas) ook andersom.
Ook de landingspagina’s van Jonet.nl - feitelijk informatiepagina’s van Joodse organisaties en
partijen die via deze weg aandacht krijgen voor hun eigen aanbod - zijn populair. De
doorverwijzingen zorgen voor extra verkeer op de site van de deelnemers aan de landingspagina's
en zo behouden we ook goede binding met verschillende Joodse organisaties en partijen. Het
bestuur hoopt dat Jonet.nl op termijn een nog belangrijkere rol zal kunnen vervullen als centrale
bron van informatie van en voor Joods Nederland, en niet-Joden met interesse in het Nederlandse
Jodendom. Er liggen ook kansen in Joods België, aangezien Jonet.nl daar nu al een aanzienlijk aantal
bezoekers van krijgt en in het afgelopen jaar ook een België-hoekje op de site heeft gecreëerd.
Voor 2021 staan allerlei nieuwe redactionele plannen op de stapel. Hiertoe behoren een uitbreiding
van het aantal columnisten met onder meer jongere en vrouwelijke schrijvers, en de toevoeging van
meer achtergrondartikelen en Joodse kennis. Verder beoogt de redactie een Belgische
correspondent aan te stellen zodat Jonet.nl verder kan intensiveren en inspelen op de BelgischJoodse actualiteiten. Tot slot is het streven naar nauwere samenwerkingsverbanden met andere
organisaties, ook op redactioneel vlak. Essentieel en ruimte scheppend in dit streven blijft een
afdoende financiering. Ons project haalt een deel van haar inkomsten uit de verkoop van banners en
advertorials. Deze marketing werd in 2020 en wordt nog steeds gedaan door de hoofdredacteur. In
het nieuwe jaar wil Jonet.nl samenwerking opzetten met een aparte marketeer die mogelijk meer
advertenties kan binnenhalen, aangezien het verkopen van banners en advertorials niet de core
business van de hoofdredacteur zou moeten zijn.
Het bestuur spreekt haar grote dank uit aan de redactie, de vrijwilligers en de columnisten en
anderen die een inhoudelijke bijdrage aan Jonet.nl hebben geleverd in het voorbije jaar voor hun
inzet en inspirerende bijdragen.

Jaarrekening 2020

Financiële aspecten
Hieronder is een overzicht van de baten en lasten, balans en toelichting over 2020.
Boekjaar
Het boekjaar van de Stichting valt samen met het kalenderjaar.
De jaarrekening is door het bestuur vastgesteld. Het resultaat over 2020 bedraagt 6346 positief. Dit
batige resultaat wordt toegevoegd aan de reserves.
Baten en lasten over 2020

Balans over 2020

Vastgesteld en goedgekeurd op de vergadering van het bestuur Stichting Landelijk Joods Netwerk
Jonet.nl op 25 april 2021 te Amsterdam.

Michel Theeboom (co-voorzitter)

Aviv de Poel (co-voorzitter)

Sharon Sweijd (penningmeester)

Betty Jansen (secretaris)

