
STICHTING PALESTINA 

TOELICHTING BIJ HET FINANCIEEL VERSLAG OVER 2020 

1. Baten en uitkeringen 

Het totaal aan giften dat de Stichting over 2020 ontving bedroeg € 40.089,78, afgerond € 40.090. 
Hiervan was € 4.496 afkomstig van verbonden instellingen zonder winstoogmerk. Door bedrijven 
werd een totaal van € 1.235 gedoneerd. De totale opbrengst van collectes –geminimaliseerd door de 
opgelegde corona-beperkingen in 2020- bedroeg € 2.082. Het totaal aan rechtstreekse donaties van 
particulieren –inclusief die via SumUp en Geef!- bedroeg € 32.277. 
Voor Noodhulp werd een bedrag van € 7.000 direkt uitgekeerd aan het Dar Essalam ziekenhuis in 
Khan Younis. Daarnaast werd € 6.764 verstuurd via Wilde Ganzen, die dat bedrag dankzij de speciale 
Covid-aktie verdubbelde tot € 13.528. 
Ten behoeve van Operatie Gaza verstuurde de Stichting ten behoeve van hetzelfde ziekenhuis € 
29.599 via Wilde Ganzen, welke bedrag door Wilde Ganzen werd aangevuld met € 14.800 tot een 
totaal van € 44.399. 
 

2. Onkosten en reserves 
 
Het gehele bedrag aan ingekomen donaties is –minus noodzakelijke bankkosten e.d- in zijn geheel 
bestemd voor medische doelen in de Palestijnse gebieden; in 2020 uitsluitend het Dar Essalam 
ziekenhuis in de Gazastrook. Verwerwings-, organisatie-, bureau-, en publiciteitskosten worden tot 
op nu gedragen door de bij het samenwerkingsverband Rotterdam voor Gaza aangesloten 
organisaties. Leden daarvan zijn ook de primaire uitvoerders van de geldinzamelingsactiviteiten.  
Ten behoeve van onverwachte noodzakelijk te beantwoorden calamiteiten in Gaza (Noodhulp) houdt 
de Stichting op de bankrekening een reserve van minimaal € 5.000 en maximaal € 10.000 aan. Op 31 
december 2020 bedroeg deze reservering € 9.873. 
Daarnaast is er sprake van een eigen vermogen van het samenwerkingsverband groot € 1.895 ten 
behoeve van de voortgang van de organisatie,  activiteiten enz. 
 

3. Beloningsbeleid 
 

Bestuursleden, medewerkers en andere vrijwilligers van de Stichting ontvangen geen enkele 
(materiële) vergoeding voor hun werkzaamheden. De Stichting heeft dan ook geen personen in 
(loon)dienst. 
Het bestuur van de Stichting bestond het gehele jaar 2020 uit de volgende personen: 
Benji de Levie, voorzitter 
Marcel Akkerman, secretaris 
Wim Thierens, penningmeester 
Anne Verzijl, algemeen bestuurslid 
 

 


