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Stichting L’chaim to life Nederland 
 

JAARVERSLAG 2020 

 

Statutaire Vestigingsplaats:    Meppel 

Rechtsvorm:      Stichting 

Bedrijfsnaam:     Stichting L'Chaim to life Nederland  

Vestigingsadres:     Woldkade 26    7942 AJ     MEPPEL  

Geregistreerde ANBI-instelling    RSIN 819428449 

Geregistreerde KvK nummer    KVK 01131837 

Bankrekeningen  RABO BANK  
IBAN: NL46 RABO 0143 4612 57 (algemeen) 

IBAN: NL48 RABO 0135 9640 91 (zuiden specifiek) 
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BESTUURSVERSLAG  

 

Samenstelling bestuur 2020 

Voorzitter/Secretaris:   Margo Boymans 

Penningmeester:   Timek Kolman (interim) 

Lid:     Lammie Lassche 

 

Doelstellingen van de organisatie 

De Stichting Lechaim-to-life Nederland is één op één verbonden met de in Israël gevestigde 

moederstichting: AMUTAT L’CHAIM geregistreerd in Israël onder dit nummer: 580449726 

De Stichting heeft tot doel om de Holocaust (Sjoa)-overlevenden in Israël te ondersteunen vanuit 

Nederland. De ondersteuning is primair gericht op fondswerving; en, om op regelmatige en duurzame 

wijze voor de financiële ondersteuning te zorgen aan de moederstichting die het werk in Israël actief 

uitvoert.  

De doelstellingen van AMUTAT L’CHAIM in Israël zijn: 

o Snel en accuraat praktische hulp te verlenen aan Holocaust (Sjoa)-overlevenden in Israël. 

o De jonge generatie Israëli’s te onderwijzen in de ethische waarden van de Joodse Bijbel door hen 

in contact te brengen met de Sjoa-overlevenden. 

o Wekelijks bezoeken van de Sjoa-overlevenden thuis door de jongere vrijwilligers.  

o Voedselpakketten uitdelen met vers fruit en groente en bijzondere attenties tijdens de 

feestdagen. 

o Het verven van kamers, het opknappen van tuinen en het onderhoud ervan.  

o Het plaatsen en repareren van airconditioners, kachels en koelkasten – apparatuur die in onze tijd 

tot de basisbehoefte behoort en die de Sjoa-overlevenden nodig hebben.  

o De Sjoa-overlevenden in gelegenheid te stellen de Bijbelse en Joodse nationale feestdagen en 

andere evenementen samen met de jongeren mee te beleven.  

o Het helpen met het betalen van de energierekeningen en andere bijzondere kosten zoals bijdragen 

in aanschaf medicijnen, vervoer t.b.v. medische behandelingen of de aanschaf van een 

noodhulpalarm.  

o Verzorgen van een uitstapje in de omgeving.  

o Noodhulp bieden aan behoeftige families tijdens oorlog  
 

Belangrijke bestuurlijke voornemens 

Om een duurzame en solide groei van de achterban tot stand te brengen, zodat de maandelijkse 

donaties aan de moederstichting zullen groeien. Het bestuur denkt dit te kunnen realiseren door 

nieuwe Lechaim-to-life centra te creëren op diverse plaatsen in Nederland, waar mensen elkaar 

kunnen ontmoeten.  

 

 

Het beleid met betrekking tot de omvang en de functie van het vrij besteedbare vermogen 
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Er is geen vrij besteedbaar vermogen. Indien er bijzondere uitgaven vereist zijn, beslist het bestuur. 

 

Verwerking van een eventueel groot batig of nadelig saldo 

Batige eindsaldi worden meegenomen naar het volgend jaar. 

 

Continuïteit van de organisatie 

Betrokkenen bij de stichting werken voor de stichting op vrijwilligersbasis met onkosten 

vergoedingsregeling.  

Stichting bezit geen roerende- en onroerende middelen.  

Er is geen aanleiding om de activiteiten van de stichting te beëindigen.  

Er is geen bestuurswijziging opgetreden in 2020.  

Er hebben geen wijzigingen plaats gevonden in de statuten. 

 

Beleggingen 

De Stichting heeft geen beleggingen. 
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Verslag van de activiteiten  

Het bestuur  

Het bestuur zoekt naar uitbreiding van het bestuur. Met name wordt gezocht naar een geschikte 

kandidaat die de rol van de penningmeester kan vervullen. 

 

Samenwerking met AMUTAT L’CHAIM Israël  

De Stichting in Nederland onderhoudt nauwe band met de AMUTAT L’CHAIM Israël.  

Door de covid-19 kon er geen bezoek aan Israël projecten doorgaan. Er is in plaats daarvan een 

postcard actie gedaan om zo vanuit Nederland met de ouderen in contact te zijn. 

Stichting Lechaim-to-Life Nederland zorgt voor de vertaling van de nieuwsbrieven van AMUTAT 

L’CHAIM in Israël, onderhoudt de Nederlandse website www.lechaimtolife.nl 

Van tijd tot tijd worden er spreekbeurten georganiseerd vanuit Nederland en eveneens met een of 

meerdere representanten uit Israël om het werk meer bekendheid in Nederland te geven. 

 

Overige samenwerking  

Er is een goed en vast team van vrijwilligers die geregeld samenkomen en activiteiten ontwikkelen.  

Zij denken mee en geven vol enthousiasme hun bijdrage.  

Er is geregeld contact met de vrijwilligers die het vertaal en verzendwerk doen. En ook met de 

achterban wordt gewerkt aan een zo goed mogelijk contact. We zijn bereikbaar voor vragen of 

anderszins d.m.v. de maandelijkse nieuwsbrief waarop telefoon en mailcontact(adres) wordt 

vermeld. 

 

Activiteiten in het Zuiden  

In het zuiden is er een 2e hands merkkleding winkel de Lev Shop die 1x per week op dinsdag geopend 

is van 14.00 – 17.00 uur. Deze wordt vast bemand door 2 vrijwilligers per week. Het is tevens een 

ontmoetingsplek voor mensen en wordt het werk en de visie van stichting Lechaim-to-life gedeeld 

aan anderen en ontwikkelen zich ideeën. 

Hieruit ontstaan langzaamaan soort vertegenwoordigers die het werk bekend maken in hun eigen 

kerk of groep en ondersteunen het werk. 

Ook creatieve ideeën ontstaan: b.v. expositie met schilderijen in de winkel en kaartenverkoop op 

diverse plaatsen; kerststukken gemaakt en verkocht tijdens de Kerst, 1x per maand worden er 

maaltijden verzorgd in een kerk waarvan de gehele opbrengst voor Lechaim-to-life is, creatieve 

kadootjes van o.a. hout of leer worden door mensen gemaakt en in de Levshop verkocht, 

fooienpotten worden bij activiteiten neergezet.  

Een van de belangrijkste doelen is om het werk meer bekendheid te geven en de vraag ernaar is 

groeiende.  

Nieuwe activiteiten – Er zijn in 2020 geen nieuwe activiteiten gestart. 

 

Maatschappelijke betekenis en resultaten van de activiteiten 

http://www.lechaimtolife.nl/


Jaarverslag 2020 Lechaim-to-life Nederland.docx  Pagina 5|7 

De Stichting Lechaim-to-life vervult een belangrijke maatschappelijke en educatieve rol in 

Nederland.  

De Stichting draagt bij aan bewustwording in onze maatschappij van de gevolgen van rassenhaat en 

van antisemitisme. Wij doen dit door middel van voorlichting: e-nieuwsbrief, website-informatie, 

spreekbeurten in huiskringen en gemeenten, Lev-Shop, gesprek met mensen. 

En daarbij zet de stichting zich in om de psychische en emotionele schade die de Holocaust heeft 

veroorzaakt bij de slachtoffers te verzachten, van diegenen die nog in leven zijn en ook aan hun 

nakomelingen. 
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JAARREKENING 2020 Stichting Lechaim to life Nederland  

     

ACTIVA 31-12-2019   1-1-2020 31-12-2020 

BANK SALDI HEERLEN REKENING  €                1.665,83    €                1.665,83   €                   662,68  

BANK SALDI MEPPEL REKENING  €                2.261,57    €                2.261,57   €                2.386,04  

TOTAAL ACTIVA  €               3.927,40     €               3.927,40   €               3.048,72  

     

     

PASSIVA 31-12-2019   1-1-2020 31-12-2020 

Continuïteitsreserve   €                   100,00    €                   100,00   €                   100,00  

Reservering voor Project Israel  €                3.827,40    €                3.827,40   €                2.948,72  

Eigen vermogen  €                            -      €                            -     €                            -    

TOTAAL PASSIVA  €               3.927,40     €               3.927,40   €               3.048,72  

     

     

Stichting Lechaim-to-life Nederland 31-12-2019     31-12-2020 

BATEN     

GIFTEN  €             32.734,13     €             47.897,96  

GIFTEN UIT INCASSO  €             11.390,00     €             10.675,00  

OPBRENGSTEN LEV-SHOP    €             10.130,35     €                8.216,00  

     

Totaal baten  €             54.254,48     €             66.788,96  

     

LASTEN     

PROJECT LECHAIM ISRAEL  €             53.590,00     €             67.360,00  

LASTEN STICHTING  €                   746,85     €                   307,64  

OVERIGE LASTEN  €                            -       €                            -    

     

Totaal lasten  €             54.336,85     €             67.667,64  

     

Batig Saldo  €                    -82,37     €                 -878,68  

     

     

     

     

     

Inkomsten tov voorgaand jaar -26%   22% 
 

Toelichting op Verliest & Winst  

De inkomsten van de stichting zijn met 22% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dit komt mede 

door groei in giften ten opzichte van het afgelopen jaar.  
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ONDERTEKENING BESTUURDERS 

De voorzitter en de penningmeester hebben dit rapport opgesteld en aan het hele bestuur 

aangeboden ter goedkeuring. 

 

Op 8 juni 2021 is het jaarverslag door de bestuursleden goedgekeurd en getekend.  

 

 

Voorzitter/Secretaris: Margo Boymans 

 

_____________________________             Datum: ___________________________ 

 

 

Penningmeester: Timek Kolman 

 

_____________________________  Datum: ___________________________ 

 

 

Lid: Lammie Lassche 

 

_____________________________  Datum: ___________________________ 

 

 


