SABRA HOLLAND

Naam
Sabra Holland
RSIN nummer
Het RSIN luidt: 8190.07.225
Postadres en contactgegevens
Postadres:
Postbus 1785
1200 BT Hilversum
email: sabraholland@hetnet.nl
Sabra Holland stelt zich ten doel:
1. het organiseren van bijeenkomsten;
2. het onderhouden van contacten en het geven van hulp, advies en ondersteuning aan personen
en instellingen met dezelfde godsdienstige opvattingen;
3. het uitdragen van geestelijke kennis met de daarvoor ten dienste staande middelen;
4. hulp aan het Joodse volk om terug te keren (Aliyah);
5. het ondersteunen van projecten voor behoeftige Joodse mensen (kinderen en volwassenen,
waaronder Holocaust-slachtoffers) in Israël.
Hoofdlijnen beleidsplan
De doelstelling wordt praktisch vertaald in het organiseren van een aantal activiteiten:
1. Organiseren van bijeenkomsten op wisselende locaties in Nederland waarop donateurs en
belangstellenden en de vrijwilligers van Sabra Holland elkaar kunnen ontmoeten.
2. Het bijwonen van bijeenkomsten in plaatselijke kerken en groepen om voorlichting te geven
over ontwikkelingen rond Israël en de visie van de Bijbel op deze ontwikkelingen.
Functie bestuurders
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.
Beloningsbeleid
Alle vrijwilligers en bestuursleden van Sabra Holland werken op vrijwillige basis en ontvangen
voor hun werkzaamheden geen beloning. Wel kunnen gemaakte onkosten worden
gedeclareerd,zoals reis- en verblijfkosten e.d. In de praktijk worden deze kosten echter door de
vrijwilligers zelf gedragen. Ook in 2016 zijn geen persoonlijke onkosten gedeclareerd.
Verslag uitgevoerde activiteiten
In 2016 is Sabra-dag georganiseerd in januari en september. Op deze dagen, waarop een
vertegenwoordiger van Sabra Israël spreker is, worden ook vaak één of meer gastsprekers
uitgenodigd. De dag wordt georganiseerd rondom een thema, waarbij de sprekers afgewisseld
worden met een het zingen van liederen onder begeleiding van een band, quiz of korte film.
Naast deze dagen wordt ook contact gezocht met kerken die de doelstelling van Sabra ondersteunen
en, indien mogelijk, voorgegaan in één van hun diensten.
Naast de Sabra-dagen worden nieuwsbrieven verstuurd naar donateurs en geïnteresseerden.
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