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Rechtsvorm en gegevens: 

Stichting Lechaim is opgericht op 24 juli 2008, de laatste statutenwijziging dateert van 17 april 2009. 

Inschrijving Kamer van Koophandel onder nummer: 24440169 

RSIN: 8197.49.552 

Stichting Lechaim staat vermeld in het openbare ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling) 

internetregister.  

 
Doelstelling 

Stichting Lechaim heeft ten doel het bieden van tijdelijke en structurele financiële hulp aan personen in 

Israël, die slachtoffer zijn van terreur. Het betreft financiële hulp aan personen die vanwege fysieke 

handicaps en (soms levenlange) trauma’s intensieve begeleiding nodig hebben. Deze personen 

beschikken over geen of onvoldoende middelen om hierin te voorzien. 

Uitgangspunt is het recht dat ieder mens op leven heeft, om als volwaardig mens te leven en gelukkig 

te zijn. 

 
Bestuur stichting Lechaim 

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen: 

Voorzitter: S.H. Nihom, Ner Halaila 3A, Ramat Poleg 42209, (PO Box10373),       

 Netanya,Israël 

Secretaris: Vacature 

Penningmeester: F.Mol, Ambt. Dorknoperlaan 13, 1336 GA Almere 

Contactpersoon: Vacature 

Coördinator Israël: S.H.Nihom, Ner Halaila 3A, Ramat Poleg 42209, (PO Box 10373), 

 Netanya,Israël 

Website: www.stichtinglechaim.nl 
 

De stichting heeft de beschikking over enkele medewerkers die zich op vrijwillige basis bezig houden met 

verschillende taken: 

- het verzorgen van PR-materiaal. 

- het actueel houden en onderhouden van de website. 

- het verrichten van hand en span diensten tijdens de lezingen. 

 
Het bestuur vergadert minimaal twee keer per jaar en communiceert verder regelmatig via de huidige 

communicatiemiddelen: telefoon, email en skype. 

 
Beloningsbeleid 

De bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning voor het uitoefenen van bestuurlijke 

activiteiten namens of ten behoeve van de stichting. 

Indirecte kosten hebben betrekking op uitgaven zoals bankadministratie en overboekingskosten, 

inschrijving Kamer van Koophandel, accountantskosten, verblijfskosten van de coördinator Israël voor 

het houden van lezingen ten behoeve van fondswerving, kosten van de website, kosten voor het 

promoten van de stichting door middel van flyers, posters e.d.

http://www.stichtinglechaim.nl/


Financiële verantwoording 

Jaarlijks wordt een jaarrekening opgesteld, gecontroleerd door de accountant en vastgesteld door het 

bestuur. De jaarrekeningen van de laatste jaren staan vermeld op de website. 

 
Werkzaamheden / activiteiten / projecten 

Een goede communicatie en informatievoorziening is van wezenlijk belang voor het goed laten 

functioneren van de doelstelling van de stichting. Het werk van de stichting is slechts mogelijk als de 

betrokkenheid en het enthousiasme van personen ten aanzien van het doel en de activiteiten van de 

stichting leidt tot het beschikbaar stellen van middelen, het zich inzetten voor de stichting en om 

betrokkenheid te bewerkstelligen. 

 
In zijn persoonlijke nieuwsbrief ‘Harry’s Focus op Israël’ geeft de coördinator Israël wekelijks informatie 

over het Midden Oosten en meer gedetailleerd over het Joodse land Israël. De coördinator voegt 

iedere week informatie over het werk van stichting Lechaim toe en houdt zo alle donateurs en 

belangstellenden op de hoogte van het werk van de stichting. 

 
De website www.stichtinglechaim.nl wordt up to date gehouden en verschaft zoveel mogelijk informatie, 

zowel in woord als in beeld.  

 

Een flyer is beschikbaar waarin de doelstelling en de activiteiten van de stichting worden beschreven. 

Deze flyer wordt verspreid bij de diverse acties. Bovendien is beeldmateriaal beschikbaar ter promotie van 

het werk van de stichting en ter ondersteuning van de lezingen. 

 
Stichting Lechaim ondersteunt de volgende projecten en activiteiten: 

 
- Shiloh: Centrum voor fysiotherapeutische hulpverlening, in samenwerking met de stichting  

Shiloh Kinderfonds. 

- Nitzan: in samenwerking met de stichting voor ondersteuning van voormalige Gush Katifbewoners. 

- Netanya: verlenen van financiële hulp aan lichamelijk gehandicapten. 

- Sderot: in samenwerking met de stichting Reut in Sderot het ondersteunen van: 

- het centrum voor voedsel en kleding. 

- het netwerk om probleemkinderen tussen 6 en 12 jaar op te vangen. 

- het noodprogramma ten behoeve van kinderen met trauma’s en kinderen die risico lopen. 

- The Israel Center for Treatment of Psychotrauma: stichting Lechaim werkt nauw samen met dit 

centrum, dat geleid wordt door DannyBrom, oprichter en directeur van deze organisatie. 

Het centrum gaat op een bijzondere manier om met ‘trauma en traumaverwerking’. Ook 

leiden zij mensen op die slachtoffers kunnen begeleiden. 

 
Fondsenwerving 

Het werven van fondsen vindt op verschillende manieren plaats en wel als volgt: 

- donaties door vrienden, familie en bekenden. 

- giften door bedrijven. 

- maandelijkse giften door sponsoren. 

- opbrengst van verkoop van producten zoals cd’s en boeken. 

- presentaties en lezingen. 

- collecten tijdens lezingen en presentaties.

http://www.stichtinglechaim.nl/


Fondsenbeheer 

De dagelijkse administratie wordt verzorgd door de penningmeester. De ontvangen donaties worden 

beheerd door de penningmeester in samenwerking met de overige bestuursleden. De penningmeester 

draagt zorg voor het voeren van een juist en correct financieel beheer. Verantwoording wordt regelmatig 

afgelegd aan het bestuur. De stichting houdt niet meer geldmiddelen aan dan strikt noodzakelijk is voor 

de continuïteit van de te voorziene werkzaamheden. 

De financiële bescheiden worden doorgestuurd naar de accountant, die de jaarrekening opstelt, voorzien 

van een samenstellingsverklaring. De stichting maakt gebruik van een bankrekening bij de Rabobank, 

rekeningnummer NL87RABO0117723800. 

 
Fondsenbesteding 

De stichting besteedt de geldmiddelen conform de statutaire doelstelling aan de slachtoffers van terreur 

in de ruimste zin en meer specifiek aan de genoemde projecten en activiteiten. 

Na het inzamelen van geldmiddelen in Nederland, boekt de penningmeester bedragen over naar de 

coördinator Israël en hij zorgt in Israël voor een correcte besteding van de geldmiddelen ten behoeve 

van de projecten. Er wordt een lijst met bestedingen bijgehouden die periodiek aan de penningmeester 

wordt verstrekt. De coördinator draagt zorg voor een juiste administratie en legt hierover 

verantwoording af aan het bestuur. 


