Jaarverslag 2015
Stichting Jemima

Vastgesteld door het bestuur d.d. 16 juni 2016

Kees Bel - voorzitter
Jan Hemink - secretaris
Robin Lokker - penningmeester
Cor van Hengel - bestuurslid
Janet Olij - bestuurslid
Jan Wannink - bestuurslid
Dick van Hoek - bestuurslid
Aad van Kamp - bestuurslid

INHOUD

1. Voorwoord ............................................................................................................................ 2
2. Geschiedenis ......................................................................................................................... 3
3. Missie en visie ........................................................................................................................ 3
4. Cliënten ................................................................................................................................. 5
5. Medewerkers ........................................................................................................................ 7
6. Projecten ............................................................................................................................ 13
7. PR en Communicatie .......................................................................................................... 16
8. Bestuur ............................................................................................................................... 17
9. ANBI-informatie .................................................................................................................. 20
10. Meerjarenbeleidsplan ...................................................................................................... 20

Jemima

Jaarverslag 2015

-1-

1.

Voorwoord

Het jaar 2015 kan aangemerkt worden als een stabilisatieperiode waarin stappen gezet konden worden op weg naar een stabiele, gezonde organisatie en bedrijfsvoering.
Onder leiding van de Lana Zoughbei (General Manager) heeft Jemima in Beit Jala gewerkt aan een Job
House met een duidelijke organisatie, functiebeschrijvingen en protocollen.
Het project Home Based Intervention (HBI) helpt inmiddels een 40-tal gezinnen in Bethlehem en omgeving met een vorm van thuiszorg en fysiotherapie.
De pensioenvoorziening op de Westbank is wettelijk anders geregeld dan in Nederland en om die reden is er in de jaarrekening een aparte voorziening voor de medewerkers opgenomen.
Het bestuur in Nederland is met de komst van Robin Lokker als nieuwe penningmeester en Dick van
Hoek als bestuurslid (met het aandachtsgebied “Zorg” in zijn portefeuille) uitgebreid naar 8 leden.
We zijn dankbaar voor een geformaliseerde samenwerking met ProfilaZorg die ons helpt om de kwaliteit van zorg zoveel mogelijk aan West-Europese standaarden te laten voldoen.
We zijn dankbaar voor ons personeel en vrijwilligers die bereid waren de visie van Jemima te realiseren
door het bieden van woonzorg, dagbesteding en thuisbegeleiding aan Arabische kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking.

“Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan”.
Uit Psalm 127:1 (HSV)
Een gezonde bedrijfsvoering van Jemima hebben wij als niet-gouvernementele organisatie (NGO) niet
in eigen hand. Wij zijn afhankelijk van donaties en giften door kerken, individuele gevers uit Nederland,
bedrijven die Maatschappelijk Verantwoord willen Ondernemen (MVO), de Palestijnse Autoriteit, andere donoren op de Westbank en internationale gevers. Zeker in tijden van crisis gaat het enerzijds
om rotsvast geloof in barmhartige zorg en anderzijds om het voeren van een gezond financieel beleid.
Net als de boer die zijn zaad zaait in de hoop dat hij na verloop van tijd zal mogen oogsten, hebben wij
het als bestuur tot onze taak gerekend om in deze zin bij te dragen aan een gezonde bedrijfsvoering
van Jemima.






Fondswerving
Zorgverlening
Kostenbeheersing
Financieel beleid
Verantwoording

Jemima

: Zorgdragen voor voldoende financiële middelen.
: Goede zorg leveren die voldoet aan professionele standaarden.
: Niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt.
: Verplichtingen moeten gedekt worden door inkomsten.
: Verantwoording aan stakeholders afleggen over het gevoerde beleid.
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2.

Geschiedenis

In 1982 beginnen Ed en Heleen Vollbehr op verzoek van de Israëlische regering met de opbouw van
een tehuis voor Arabische kinderen met een handicap in Bethlehem. Twee jaren later, in 1984, is in
Nederland de Stichting Jemima opgericht om het werk van Ed en Heleen te ondersteunen. Tussen 1985
en 1987 werd het eerste tehuis gebouwd met de opbrengst van de EO-actie "In Bethlehem staat een
huis". Het aantal kinderen groeide en daarmee de omvang van de taken. Bovendien ontwikkelden de
bewoners zich en werden Ed en Heleen ouder. De door Jemima verleende hulp werd professioneler
en specialistischer. Hierdoor ontstond de noodzaak de huisvesting uit te breiden. Met opnieuw een
actie van EO-Metterdaad kwam het Helenagebouw, genoemd naar de in 1998 overleden oprichtster
Heleen Vollbehr tot stand. Met financiële steun vanuit de achterban (donateurs en gulle gevers) is dit
gebouw medio 2003 volledig voltooid en in september 2003 in gebruik genomen.
Na het vertrek van oprichter Ed Vollbehr is Jemima meerdere jaren aangestuurd door verschillende
managers uit Nederland, die daarbij werden bijgestaan door de leden van het managementteam (MT).
Sinds februari 2011 wordt Jemima aangestuurd door een volledig lokaal MT. Dit team werd tot medio
2012 ondersteund door een staffunctionaris “Inhoudelijke zaken”, maar sinds oktober 2012 is de functie vacant. Het MT werd vanaf 30 juni 2013 ondersteund door een trainer/coach vanuit Nederland.
Per 1 januari 2012 trad een nieuwe juridische structuur voor de Stichting Jemima in werking, met een
Raad van Toezicht (RvT) en een Raad van Bestuur, gevormd door één vrijgestelde bestuurder. De noodzakelijke statutenwijziging werd op 28 maart 2011 vastgesteld op het kantoor van de notaris.
Deze structuur werd in het voorjaar van 2012 - overeenkomstig de toezegging door de voorzitter in
het overleg van de RvT d.d. 10 mei 2012 - geëvalueerd en vastgelegd in een notitie “Evaluatie besturingsmodel Jemima”. Op grond hiervan besloot de RvT op 24 september 2013 om:
 De arbeidsovereenkomst met de huidige bestuurder te ontbinden
 De Raad van Toezicht te ontbinden
 Nieuwe statuten voor een bestuur vast te stellen.
De nieuwe statuten voor het bestuur zijn d.d. 11 september 2013 bij de notaris getekend, waarna de
RvT op 24 september 2013 is afgetreden en een nieuw bestuur voor Jemima aantrad.



3.

Missie & Visie

Missie
Jemima is een organisatie die zich primair richt op het verlenen van zorg aan mensen met een ernstige
verstandelijke beperking op de Westbank. Lokale Arabische medewerkers verlenen de zorg vanuit hun
Christelijke bewogenheid en professionaliteit. Zij werken samen met deskundige - in de zorg opgeleide
- vrijwilligers uit diverse landen, waaronder Nederland. Barmhartigheid en ontwikkeling zijn speerpunten in onze zorg. Vanuit een warme, veilige omgeving wordt ieder gestimuleerd om de al aanwezige
talenten en vaardigheden bij zowel cliënten als medewerkers te ontwikkelen. Het ritme en de leermomenten uit het dagelijks leven zijn hulpmiddelen om zorg, therapie en ervaringsleren te integreren.

Jemima
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Visie
Het bieden van woonzorg, dagbesteding en thuisbegeleiding aan Arabische kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking.
Woonzorg
De verschillende woongroepen in Jemima hebben hun eigen sfeer en aankleding. De kindergroep
wordt gevormd door kinderen met veel medische zorgvragen. De overige groepen zijn ingedeeld in
aparte mannen- en vrouwengroepen. Een klein aantal bewoners woont begeleid zelfstandig op het
terrein van Jemima. Net als in de thuissituatie zijn er op de woongroepen de algemene dagelijkse levensverrichtingen. Zo veel mogelijk doen de bewoners die zelf. Waar nodig wordt hulp geboden. Regelmatig gaan bewoners onder begeleiding van een persoonlijke mentor naar tandarts of dokter. Gezamenlijke activiteiten zoals het samen eten, de dag afsluiten met zang en gebed, vieringen van feesten geven de bewoners en medewerkers een familiegevoel. Het samen meemaken geeft een sterke
band die met elkaar verbindt.
Dagbesteding
In het Ebergebouw krijgen de meeste bewoners van de woongroepen hun dagbesteding. De kinderen
gaan naar de kindergroepen en de volwassenen hebben hun eigen plek in een workshop. Ongeveer 20
kinderen uit de omgeving van Bethlehem maken ook gebruik van de dagbesteding op Eber. Zij worden
elke dag door een schoolbus van huis gehaald en na afloop weer thuisgebracht. Liefdevolle aandacht
helpt hen om naar buiten te komen en zich te ontwikkelen. Zo ontstaat ruimte om te werken aan
vaardigheden die nodig zijn voor het dagelijkse leven. Het streven van Jemima is hierbij tevens gericht
op acceptatie van mensen met een beperking en ouders te ondersteunen bij de opvoeding van hun
bijzondere kinderen.
De groepen in de dagopvang zijn onderverdeeld naar zorgvraag. Het gevarieerde programma biedt
schoolse en sociale vaardigheden, beweging en fysiotherapie, mond- en taalgroepjes en ergotherapie.
Diezelfde aandacht en betrokkenheid zijn ook de basis van het werk in de workshops voor de volwassen bewoners van Jemima. Naast het in stand houden en aanleren van praktische vaardigheden is er
ook veel aandacht voor werkervaringen. Steeds weer wordt er gezocht naar passende activiteiten waar
bewoners plezier en voldoening in ervaren.
Thuis-ondersteuning
Dagbesteding voor kinderen op Eber kent helaas een enorme wachtlijst. Om de ouders van deze kinderen tegemoet te komen is in 2006 het programma “Home Based Intervention” gestart. Ouders van
kinderen met een ernstige meervoudige handicap krijgen hierin thuis steun en begeleiding bij de zorg
voor hun kind. Kinderen, ook met een ernstige meervoudige beperking, hebben hun eigen mogelijkheden voor ontwikkeling. Met kleine signalen laten zij aan hun omgeving zien wat zij nodig hebben.
Het maakt een wereld van verschil als de mensen om hen heen begrijpen wat er met een kleine glimlach of spierbeweging wordt bedoeld.
De werkers van de thuisondersteuning gaan op bezoek bij gezinnen met deze bijzondere kinderen.
Allereerst gaan zij op zoek naar de mogelijkheden van het kind. Daarna ondersteunt de thuiswerker de
familie bij het bieden van passende zorg en activiteiten. Ouders vinden in de thuisondersteuning erkenning, steun en bemoediging om de zorg voor hun kind te blijven geven.
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Werkplaatsen
Een klein aantal van de bewoners maakt gebruik van externe werkplaatsen in de buurt van
Jemima. In de houtwerkplaats bij House of
Hope werken twee bewoners. Zij vervaardigen
samen met anderen producten uit olijfhout.
Zij ontvangen voor hun werk een bescheiden
salaris of vergoeding. In samenwerking met de
houtwerkplaats worden ook olijfhouten producten verkocht waarvan de opbrengst gedeeltelijk voor Jemima is. Incidenteel werkt een bewoner op een lokale workshop waar met textiel
wordt gewerkt.

4.

Cliënten

In 2015 heb4ben 23 permanente bewoners van Jemima huisvesting, zorg en ondersteuning ontvangen.
Lemuel
Op deze kindergroep wonen vier jongens, alle met een meervoudige handicap. De intensive zorg voor
hen wordt gegeven in een veilige en warme omgeving; van daaruit zoeken werkers naar mogelijkheden
om hun ontwikkeling te stimuleren. Sinds zomer 2012 biedt deze groep ook dagopvang aan kinderen
met een zeer ernstige meervoudige beperking. Er is plaats voor vier externe kinderen. Eén of twee van
hen kunnen ook een paar dagen per week blijven slapen, omdat vervoer naar huis niet mogelijk is.
Kezia
Op deze groep wonen vijf jonge vrouwen van 18-36 jaar. Het is genieten op deze huiselijke groep waar
bewoners worden betrokken bij de huishoudelijke taken. Daarnaast is er voldoende aandacht voor
ontspanning en contacten met familie. De vrouwen op deze groep hebben een ernstige tot gemiddelde
verstandelijke beperking. Een aantal van hen heeft daarnaast ook een lichamelijke beperking.
Ruchama
Een groep voor vier jonge vrouwen, die behoefte hebben aan duidelijkheid en structuur. De meesten
van hen hebben een aandoening in het autistisch spectrum. Bij het programma en de aankleding van
de groep kijken werkers naar voorspelbaarheid, maar ook naar de interesses van de vrouwen. Zo hoort
een dagelijkse wandeling bij de vaste programmaonderdelen. Alle bewoners hebben een ernstige tot
gemiddelde verstandelijke beperking. De begeleiding richt zich op stabiliteit en van daaruit op ontwikkeling van de zelfredzaamheid.
Jachin
Deze groep omvat vijf jongens en jonge mannen van 18-30 jaar; allen hebben een vrij ernstige verstandelijke beperking. Een duidelijke structuur geboden in een liefdevolle omgeving helpt hen om open te
staan voor activiteiten en voor wat er om hen heen gebeurd. Zij hebben veel begeleiding en hulp nodig
bij ADL-handelingen. Eén jongen maakt overdag gebruik van een rolstoel en vindt het op de woongroep
heerlijk om vrij over de grond te kruipen.
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Ongeval Nadia
Als gevolg van een ongeval werd Nadia voor behandeling in het ziekenhuis opgenomen. De kosten
hiervan NIS 7.500 zijn gefinancierd uit een fonds dat Jemima hiervoor gereserveerd had. Er is vanuit
Jemima voortdurend begeleiding in het ziekenhuis geweest. Tegen de chauffeur en een nalatige begeleidster zijn passende maatregelen getroffen.

Begeleid Zelfstandig Wonen
Drie jonge mannen en een jonge vrouw, elk met een lichte verstandelijke en/of lichamelijke beperking,
wonen begeleid zelfstandig. De mannen hebben een eigen appartement in het Ebergebouw; de vrouw
een appartement op de voormalige Emmanuelagroep. Zij hebben hun eigen werkplek binnen en buiten
Jemima. Een aantal uren per week wordt door twee medewerkers van Jemima begeleiding geboden.
De bewoners integreren langzaam maar zeker steeds verder in de lokale gemeenschap. Daarnaast
wordt een jonge vrouw als pleegkind extern verzorgd door de familie ’t Lam voor rekening van Jemima.
Dagopvang
Het Eber-dagopvangcentrum biedt gedurende vijf dagen van 09.00–15.00 uur ondersteuning aan twintig kinderen en jongvolwassenen uit de omgeving van Bethlehem en 16 bewoners van Jemima met
ernstige en meervoudige beperkingen.
 Susan & Lucy : 7 jonge kinderen met ernstige en meervoudige beperkingen
 Hiyam
: 6 jongvolwassenen met lichte verstandelijke beperkingen
 Sabah
: 4 jongvolwassenen met fysieke beperkingen
 Mary
: 5 kinderen met een gemiddeld tot hoog niveau
 Werkplaats : 10 cliënten nemen deel aan een activiteitenprogramma.
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5.

Medewerkers

5.1.

Personeel Beit Jala

5.1.1. Overzicht medewerkers
Nr
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Naam medewerker
Lana Zoughbei
Jamelleh Ghawali
Diala Mizher
Hanan Banoura
Rose Al Sous
Susan Abu Zuluf
Majd Hanna
Nuha Ghareeb
Rula Qumsieh
Hiyam Lidawy
Khalid Ghareeb
Yousef Kharoufeh
Ruchilia Nawawia
Myrna Karoufeh
Nicola Al Sahouri
Wisal Shamroukh
Edmon Bassel
Fadi Khalilieh
Huda Shomli
Fatin Awwad
Alison Kassis
Amal Hanania
Amal Janineh
Abeer Katimi
Lucy Alawi
Mary Alawi
Nada Janineh
Nuha Jumhur
Sabah Bahnan
Waffa Swai
Rubeer Instass
Jamil Hemouze
Insaf Abu Khalifeh
Haya Derwish
Jeanette Abed Rabo
Taresa Swai
Antonitte Gurban
Sheren Tanas

Datum in dienst
15-08-2011
01-09-2007
08-09-2008
02-05-2008
01-11-2010
01-06-2008
12-10-2009
22-07-2005
04-09-2010
01-04-2012
01-11-2010
01-09-2011
18-12-2010
01-08-2004
15-04-2009
12-06-2013
15-03-2012
01-07-2012
01-09-2014
14-05-2014
01-04-2014
02-03-2003
01-12-2001
01-01-2012
01-06-2002
01-03-2000
01-06-2002
01-09-1996
01-05-2004
01-08-2002
01-01-2012
18-04-2001
23-06-2000
01-11-2005
14-10-2003
01-06-2003
27-06-2005
01-08-2009

Functie
General Manager
Careworker
Assistant teacher Daycare
Assistant teacher Daycare
Teacher Daycare
Teacher Daycare
Coördinator Daycare
Careworker
Careworker
Teacher Daycare
Assistant Daycare
Groupresponsible
Groupresponsible
Careworker
Physiotherapist
Occupational therapist
Administrative coördinator
Accountant
Assistant careworker
Assistant careworker
HBI-worker
Secretary
Teacher Daycare
Teacher Daycare
Teacher Daycare
Teacher Daycare
Careworker
Assistant teacher Daycare
Teacher Daycare
Careworker
Maintenance
Driver
Cleaner
Cleaner
Cleaner
Cooker
Cooker
Assistant teacher Daycare

Contracturen
40
40
30
30
30
30
35
40
30
30
30
40
40
30
40
30
35
Zero
Zero
Zero
Zero
25
30
30
30
30
40
12
30
40
40
42.5
40.5
36
36
36
30
30

Nicola, Wisal, Nuha en Abeer hebben om uiteenlopende redenen afscheid genomen van Jemima. Odeh
Rizgalha (zero contract voor HBI), Siba Balian (35 uur voor Daycare) en Sheren Dabana (30 uur voor
Care) zijn nieuwe medewerkers.
5.1.2. Personeelsbeleid
Job House Organogram
Het organogram van Jemima in Beit jala is ontwikkeld door het DB van Jemima in samenwerking met
de General Manager en vervolgens vastgesteld door het bestuur.
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Organization Jemima Beit Jala

(Executive)
Board (NL)
General
manager (A)
Eber
Daycare (B)








Care (A)

Finance &
Facilities (C)

The function of general manager and head care are fulfilled by the same person.
Strive for as many combi features as possible.
The function of general manager is a cooperating teamleader.
The sections Eber Daycare and Finance & Facilities are controlled by a cooperating teamleader too.
The Secretariat is not a staff function but will fall under Finance & Facilities.
There are no staff positions under the control of the general manager.
External auditor and Law consultant are not part of the Job House .

Jobs Eber Daycare

Teamleader
Eber Daycare

Daycare 8/5
Teacher
Activity leader
Assistant





Jemima

Para Medical
Services
Occupational therapy
Physical therapy
Speech therapy
Social worker and
communication
Psychology

Home Based
Intervention
Physical therapy
Social worker

TL Eber Daycare is a cooperating teamleader from Daycare 8/5, Paramedical Services and
Home Based Intervention
Social Worker and Communication is placed at Paramedical Services
Social Worker is placed at HBI too
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Jobs Care

Teamleader
Care
GR Jachin
Careworker
Assistant



GR Lemuel
Careworker
Assistant

GR Kezia /
Ruchama
Careworker
Assistant

GR
Emanuella
Assistant

The care section is controlled by the general manager
The medicine provider is controlled by the care section but this function not belong to Finance & Facilities

Organization Finance & Facilities
Teamleader
Finance &
Facilities

Accounting

Secretariat

Facilities

Maintenance

Transport &
Grocery

Cleaning &
Laundry

Cooking




Teamleader Finance & Facilities is a cooperating teamleader from accounting, secretariat and
facilities
The jobs can easily been placed within Finance & Facilities

Job House Functiebeschrjvingen
De General Manager Beit Jala heeft in 2015 van alle functies functieomschrijvingen opgesteld. Het
bestuur heeft besloten dat voor deze beschrijvingen het volgende format moet worden gehanteerd:
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Name function
1.
2.
3.

4.

Purpose of the core function:
Position in the organization:
Result areas:
a. Results
b. Core activities (max 10)
Job requirements skils and responsibilities:
a. Knowledge
b. Independency
c. Social skills
d. Risks, responsibilities and influence
e. Attention

Policies Beit Jala
De general manager heeft in samenwerking met een advocaat personeelsregelingen voor de medewerkers opgesteld, heeft deze laten vaststellen door het bestuur en heeft deze daarna ingevoerd in
Beit Jala. Dit beleid maakt tevens deel uit van het meerjarenbeleidsplan 2015-2019.
 Jemima equipment and property protocol
 Client care protocol
 Jemima organization work Bylaw
 Violatons in workplace and its consequences
 Fraud and corruption protocol
Beleid Moslimmedewerkers
Jemima Beit Jala is een christelijk tehuis waarbij het bestuur het van belang vindt dat de medewerkers de christelijke identiteit kunnen uitdragen. Om die reden zal Jemima Beit Jala geen medewerkers met een moslim-achtergrond aannemen bij het ontstaan van vacatures.
Retirement age
Jemima heeft in Beit Jala te maken met een verouderend personeelsbestand. NGO’s kunnen zelf de
pensioengerechtigde leeftijd vaststellen; het bestuur heeft deze leeftijd vastgesteld op 60 jaar. Er is
een in rechte afdwingbare verplichting om de medewerker bij zijn pensionering een regeling mee te
geven (aantal dienstjaren x laatste maandloon). Het is ter plaatse een must voor jongeren om de ouderen te verzorgen.
Slaapuren
Anders dan in Nederland zouden slaapuren wettelijk voor 100% doorbetaald moeten worden. Voor
Jemima zou dit als consequentie hebben dat we moeten stoppen met 24/7. Het beleid van het bestuur is er daarom op gericht om met behulp van een advocaat in overleg met het ministerie van Social Welfare tot een acceptabele regeling te komen.
Verzoeken om hulp
Met enige regelmaat ontvangt het bestuur verzoeken om hulp van het personeel van Beit Jala. Het
betreft vaak schrijnende gevallen, maar het bestuur heeft desondanks de beslissing genomen om hieraan geen geld te geven, omdat dit bestemd is voor de bewoners van Jemima. Als bestuur zijn wij van
mening dat het management van Jemima in deze gevallen maatschappelijk werk moet inschakelen.
5.1.3. Management Beit Jala
General Manager
Om haar status te versterken heeft het bestuur aan de functie van Lana Zoughbei de titel van General
Manager verbonden.

Jemima

Jaarverslag 2015

- 10 -

Contract Lana Zoughbei
Het bestuur heeft de tijdelijke aanstelling van Lana Zoughbei als General Manager Jemima Beit Jala
met een jaar verlengd tot 1 juni 2016 en haar een waardering toegekend voor de wijze waarop zij deze
functie tot nog toe heeft ingevuld.
Bezoek Lana Zoughbei aan Nederland
Mieke Bolle heeft een bezoek van Lana Zoughbei van 24-30 mei aan Nederland gecoördineerd.
Toelage Yousef en Roghilia
Yousef Kharoufeh en Roghilia Nawawia, beiden werkzaam als groupresponsible voor Jemima, ontvangen een waarnemingstoelage gedurende de periode dat zij extra werkzaamheden voor Lana Zoughbei
uitvoeren. Hierdoor hoeft de vacature van teamleader Care niet opengesteld te worden. Deze extrawerkzaamheden worden door Yousef en Roghilia in hun “vrije tijd” uitgevoerd.
Personeelsuitje
Jemima arranged in september 2015 a trip for the employees for teambuilding in Jericho (Jenin/Jericho) inclusive one night; they went in two parts. The first part was for 17 persons from Eber teacher
and operation employees and the second part for 9 employees of the care, 4 clients of Jemima 3 members of the Board.
Eindejaarsbijdrage
Jemima arranged a dinner to celebrate Christmas and the beginning of the New Year with workers in
the Magarah restaurant. Every worker got a basket with wine and chocolate as a present for Christmas
and NIS 500 as a gift.
Kerstbijdrage
De kerstbijdrage van Lana Zoughbei is opgenomen in de nieuwsbrief van Jemima

5.2.

Vrijwilligers Beit Jala

5.2.1. Inschrijving SBB (voormalig Calibris)
De inschrijving van Jemima als erkend leerbedrijf bij SBB stond nog op naam van Wim Weijers en is
inmiddels overgeschreven op naam van Aad van Kamp (bestuurslid).
5.2.2. Overzicht vrijwilligers Jemima 2015
2015
jan
Beek, Janita van de
Dam, Wijnie van
Kwekkeboom, Elbert
Lam, Tineke ‘t
Mast, Roechama
Megchelsen, Eline
Meijer, Bram
Noordmans, Anneke
Nuberg, Ellen
Preick, Ben
Schra, Jantine
Verhoeven, Trudy
Westerman, Liesbeth
Nicole
Seminar Volunteers
Leilla en Pirtto

Jemima

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

MBO-stage
(Extern)
(Extern)
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De contracten met Janita van de Beek, Elbert Kwekkeboom en Trudy Verhoeven zijn verlengd. Jantine
Schra is op 01.01.2016 begonnen. Nicole is een Duitse vrijwilliger die op de dagopvang heeft gewerkt
van januari tot juni (ma t/m do). Twee jongens hebben via bemiddeling van pastor Jouney elke zaterdag 2½ uur met de jongens van de groep Boaz gespeeld. Leilla en Pirtto zijn via een oud-vrijwilliger bij
Jemima terecht gekomen en hebben op de dagopvang gewerkt; omdat zij geen Engels spraken, was
het lastig met hen te communiceren.
5.2.3. Vrijwilligersbeleid
Beleid vrijwilligersvergoedingen
Na enige discussie heeft het bestuur besloten om de oude regeling m.b.t. vrijwilligersvergoedingen toe te passen waarbij vrijwilligers die één jaar of langer blijven vanaf de 4e maand een vergoeding van € 68,00 per maand ontvangen; voor het 2e en daaropvolgende jaren gelden andere bedragen. Hiervoor is een geactualiseerde regeling opgesteld op basis van de “Policy volunteers”, waarin tevens onderscheid gemaakt wordt tussen vrijwilligers en stagiaires. Vrijwilligers/stagiaires betalen geen vergoeding meer voor kost en inwoning. Het bestuur wijst vrijwilligers
die langdurig in Beit Jala verblijven op de mogelijke consequenties voor opbouw AOW en de mogelijkheid om zich daarvoor vrijwillig te verzekeren; de vrijwilligersbrochure is hierop aangepast.
Functioneringsgesprekken vrijwilligers die > 3 maanden dienen
Na 3 maanden wordt een evaluatiegesprek gevoerd met vrijwilligers en de uitkomst daarvan bepaalt
of we verder zullen gaan. Vervolgens wordt jaarlijks in aanwezigheid van een bestuurslid een functioneringsgesprek met een vrijwilliger gevoerd.
Aandachtspunten uit exitgesprekken
Het bestuur heeft een notitie met aandachtspunten uit exitgesprekken opgesteld. Ook worden MDOgesprekken gehouden en het is goed dat deze gesprekken plaatsvinden. Het GIL (Guided Independent
Living) project blijft vooralsnog achter bij de verwachtingen.
Verzekeringen
Het bestuur heeft een notitie vastgesteld waarin de bestuursaansprakelijkheid en de bedrijfsaansprakelijkheid van vrijwilligers en stagiairs werkzaam voor Jemima wordt geregeld.
Vrijwilligers met een trauma
Een voormalig vrijwilligster heeft naar aanleiding van het ongeluk met Nadia contact met het bestuur
gezocht; zij wilde haar verhaal kwijt en haar ervaringen een plaats geven. Eén van onze vertrouwenspersonen, ds. Wout Oosterhof heeft een gesprek met haar gevoerd en op grond daarvan zijn (oud)vrijwilligers gewezen op de mogelijkheid om ter plaatse of bij terugkeer met een vertrouwenspersoon in
gesprek te gaan.
Garantstelling
Het bestuur heeft besloten dat Roechama Mast (huisarts) als vrijwilligster onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Jemima valt. Haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt haar medisch
handelen op de Westbank niet; met betrekking tot medische zaken treedt zij daarom als adviseur voor
Jemima op en niet als behandelaar.
Gedrag vrijwilligers in Beit Jala
General Manager Lana Zoughbei is kritisch over de inzet van vrijwilligers in Beit Jala. Het betreft hier
enerzijds gedragsaspecten (aanpassen aan Arabische cultuur) en anderzijds het benodigde aantal vrijwilligers in Beit Jala. Inmiddels is afgesproken om de inzet van vrijwilligers goed op elkaar af te stemmen via de maandrapportages die zij opstelt.
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5.3.

Coaching medewerkers en vrijwilligers

Aswintha Mandermaker
Aswintha Mandermaker heeft begin 2015 aan het bestuur gerapporteerd over haar verblijf in BJ.
 Sfeer is nog steeds familieachtig en warm;
 Er wordt professioneler gewerkt (kennis van zaken medewerkers);
 Judith van Weelden heeft goede dingen gedaan;
 Personeel Beit Jala is gewend aan Nederlandse wijze van deskundigheidsbevordering;
 Er kan goed voortgebouwd worden op de inbreng Bartimeüs;
 Ervaringsgericht trainen past bij personeel Beit Jala;
 Aswintha is tevreden over medische dossiers;
 Overdracht Aswintha – Mieke heeft plaatsgevonden;
 Aswintha waardeert Lana als general manager;
Mieke Bolle
De overeenkomst met Mieke Bolle voor training en coaching is door het bestuur in 2015 opnieuw bekeken en vastgesteld.
Vertrouwenspersoon
Suzan Holsappel is teruggetreden als vertrouwenspersoon in Nederland; Elma Bosscha-Balkenende
heeft haar taken overgenomen.

6.

Projecten

6.1.

Projectoverzicht

Donateur

Project

Projectkosten

Bijzondere Noden Ger. Gem.

Autisme 2015

€ 38.500,-

Deputaatschap Dovenzorg GG

Dovenproject II 2015

€ 22.500,-

Hermine-Agnes van den Berg
Stichting

Snoozelen

€ 15.000,-

EA/EAZ

MJOP 2013-2017

EO Metterdaad

Heating

EO Metterdaad

EB kinderen 20142016

CGK CIS

HBI 2014

Projectplan moet worden herzien. EAEAZ moet hierover worden geïnformeerd.
€ 27.500,€ 6.600,-

Budget 2014 is in HJ1 2015 besteed.
€ 8.500,- + € 7.500

Jongerenkamp Nagele GG

Jemima

Playground
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6.2.

Project Autisme 2015 Bijzondere Noden Gereformeerde Gemeenten
 BN draagt € 38.500,- bij aan het opvangen en begeleiden van kinderen met autisme
 Deze bijdrage wordt besteed aan de personeelskosten voor de opvang en begeleiding van
10 kinderen (waarvan acht intern en twee thuiswonend)
 BN zal dit bedrag overmaken in 4 termijnen
- € 10.000,- na ondertekening contract
- € 10.000,- na ontvangst eerste kwartaalrapport
- € 10.000,- na ontvangst tweede kwartaalrapport
- € 8.500,- na ontvangst derde kwartaalrapport

6.3.

Dovenproject II 2015 Deputaatschap Gereformeerde Gemeenten
This project supports blind or deaf residents, this year the project will support three internal
residents: Sameh, Nadia and Rasha and external Ahmed and Rana. There were two workshops
in summer for care workers and teachers. Majd Hanna wrote yearly report side by side with
Wim Weijers. The total budget fort his year was € 22.500.

6.4.

Project Snoezelen Hermine Agnes van den Berg Stichting
Snoezelen maakt de cliënt actief, vermindert angsten, maakt de cliënt meer gefocust en vermindert onaangepast gedrag. Het snoezelen wordt wereldwijd gebruikt bij verstandelijke beperking, autisme en dementie en wordt gebruikt voor ontspanning, maar ook om de communicatie te verbeteren, het ik-besef te vergoten en gedrag te manipuleren.
Doordat de cliënten meer ontspannen zijn, hebben fysiotherapeut, ergotherapeut en begeleiders een grotere ingang om de cliënten te kunnen helpen in hun ontwikkeling - naast het feit
dat de we de cliënten een goede en ontspannen dagbesteding bieden. Door problemen met
het transport van Nederland naar de Westbank is dit project slechts gedeeltelijk gerealiseerd.

6.5.

Uitvoering onderhoud MJOP 2013-2017
Jemima is in 1984 gesticht met geld uit Nederland. Jemima heeft 2 gebouwen: Eber uit 1987
en Helena uit 2003. In 2013 is een meerjarenplan 2013-2017 voor het onderhoud van de gebouwen Eber en Helena opgesteld en door het bestuur goedgekeurd.
Bij het beheer van gebouwen gaat het er om de conditie voor langere termijn te waarborgen
en de kosten voor onderhoud te beheersen. Er wordt onderscheid gemaakt in noodzakelijk,
preventief en esthetisch onderhoud.
Om de instandhouding te waarborgen, vervolgschades te voorkomen en gevaarlijke situaties
te voorkomen, moet noodzakelijk onderhoud uitgevoerd te worden. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan onderhoud van de lift of dakbedekking. Bij esthetisch onderhoud denken we bijvoorbeeld
aan binnenschilderwerk, voegwerk of het reinigen van aluminium of kunststof kozijnen.

6.6.

Project Heating
Het voorstel van Leonard Brouwer is voor akkoord naar Lana gestuurd; zij heeft 23.02.2015
per mail gereageerd:
Circa € 5.500 investment in ‘old’ panels on Helena and Eber
(replacement) for hot water, but some of them are good so
we don’t have to change all of them.
Circa € 22.000 investment in sun panels for generating electricity. We already have one and I will prepare two also.
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6.7.

Project EB-kinderen
Met het beschikbare budget van EO Metterdaad kunnen EB-kinderen 2 jaar lang worden geholpen. De financiering na deze periode is niet geregeld.

6.8.

HBI 2014 + plan 2015 (Execution Plan HBI)
Wim Weijers heeft overleg gevoerd met de CGK over de onderbesteding in 2014 van dit project
en toestemming verkregen om het budget met een bedrag van € 8.500 door te schuiven naar
2015. Een delegatie van de CGK-CIS is op 13-04-2015 in Beit Jala op bezoek geweest.
Het bestuur is nader over HBI geïnformeerd via een exitinterview met Ellen Nuberg en een
stageverslag van Anneke Noordmans. Volgens Anneke is HBI een mooi product dat echter
meer methodisch moet worden aangepakt. Voor het bestuur lijkt het een aantrekkelijke optie
om in de toekomst meer in HBI te investeren, mits wij waarborgen krijgen voor een effectieve
en doelmatige besteding van de financiële middelen. Het is daarom belangrijk om een soort
nulmeting te doen bij de 8 gezinnen die op dit moment opvoedingsondersteuning ontvangen.
Bij deze nulmeting zal gebruik gemaakt worden van moderne communicatiemiddelen zoals
filmpjes en foto’s.

6.9.

Playground
De Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten heeft zich tijdens de zomerkampen in Nagele ingezet voor het project “Playground”. De motivering voor dit project luidt als volgt:
In the west bank we don’t have a lot of adapted public places to go out with the residents
even the streets are not suitable for people with handicap especially for whom in the wheel
chair, they need a maximum assistance to go out. In each group we have one worker who's
trained to take care of five to six residents and it's really very difficult to go out side because
it's very important for Jemima to safeguard the residents.
 Staal cannon: we covered the playground to protect the children from the sun and where
they can play outside, walk and even eat outside.
 Wide place: we kept wide place for the children so we can prepare every Friday a sport
activities for the children where they can run and play sport activity.
 Close the area: we close the playing area with iron and two gates which help the children
play freely in the area without run outside.
 Special swings: we did three special swings for the children with wheal chair where they
also can have fun and safe in the same time.
 Floor: we did a flat floor where they can use there wheal chair safely and easily.
 Place for plant and grass: we add also some floors and plants in the area where they can
see nice view, also they can put plants by themselves and have more experiences.
Major achievements:
 Its very important for us to feel safe in our bodies, the residents now feel more comfortable, happy, and less stress, the spaces and the adaptation playground helps the residents
in Jemima to move with minimum assistance which is compatible with the residents
goals also its helps Jemima residents starts to go out of the class and their groups to have
fun and move their big muscles in their free time by the sport activities.
 Jemima is the only organization who has this kind of swings for wheal chair and this idea
will help their organization to do the same and we will ask other organization to join our
children to play in the playground.

Jemima

Jaarverslag 2015

- 15 -

7.

PR & Communicatie

7.1.

Overzicht PR en Communicatie

Per 1 september is een nieuwe structuur ingevoerd m.b.t. PR en Communicatie.
Overzicht PR en communicatie Jemima
Nieuwsbrief

Redactie
Eindcorrectie
Grafisch ontwerp
Drukkerij

Jan Wannink
Aad van Kamp
Aart Griffioen
Gert Bakker

Website

Content
Technische uitvoering
Advies

Jan Wannink
Carolien de Lorm (Promovisique)
Margreet van Buuren/Marloes Selles

Advertenties

Opmaak en plaatsen

Carolien de Lorm (Promovisique)

ICT

Email, e.d.

Niek Kersten (Markinno)

Adviseur

Promotieraamplan

Henk van Soest

Nieuwsbrief
Elk kwartaal komt een nieuwsbrief uit; hierin worden artikelen vermeld vanuit Jemima en is een vaste
rubriek "Nieuws van de bestuurder". De overige input komt uit Beit Jala. De nieuwsbrief wordt tekstueel nagekeken en na rectificatie met foto's doorgestuurd naar Studio Spankracht. Deze studio subsidieert de opmaak voor Jemima en maakt een proefdruk aan. Na instemming met de proefdruk wordt
een definitief drukbestand aangemaakt. Dit drukbestand wordt samen met adresbestanden uit LEA
per mail doorgestuurd naar de drukker; deze verzorgt de verzending.
Advertenties
Advertenties worden geplaatst in verschillende nieuwsbladen. Het Reformatorisch Dagblad was en is
nog steeds het belangrijkste advertentiemedium. Met deze krant zijn plaatsingsdata afgesproken.
Daarnaast wordt er geadverteerd in het Nederlands Dagblad, Goed Nieuws Media, Uitdaging, Friesch
Dagblad en enkele kleine bladen. Meestal wordt Jemima benaderd door de bladen om mee te doen in
een advertentiecampagne.
Er zijn verschillende advertenties in omloop: de zogenaamde stopper, een derde pagina, een halve
pagina en een hele pagina. Er wordt regelmatig meegedaan met de Goede Doelenpagina van het ND,
geheel gesubsidieerd. Aan het eind van het jaar wordt een puzzelpagina opgemaakt, waarop veel respons komt. Deze respons is mede input voor het adresbestand, waardoor (hopelijk) het aantal donateurs aangroeit.
Presentaties
Presentaties worden veelal op aanvraag gegeven: een persoonlijke presentatie, uitgevoerd door de
bestuurder of indien niet mogelijk door een vervanger. Zij worden opgeluisterd met een film over
Jemima of door een tekstpresentatie via de beamer. Afhankelijk van de vraag ziet de presentatie er
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elke keer anders uit. Er is een vrij algemeen draaiboek beschikbaar. Er wordt een nieuwsbrieflijst neergelegd en er zijn machtigingskaarten, die mensen kunnen inleveren. Daarnaast worden tekstpresentaties gemaakt, die kerken en verenigingen gebruiken voor collectedoelen; dit laatste neemt toe.
7.2.
Website Jemima
In 2015 is de website van Jemima vernieuwd en meer eigentijds vormgegeven. Daarnaast wordt voldaan aan de wettelijke eisen in verband met de ANBI-status van Jemima. Dit houdt onder meer in dat
de jaarrekening van het afgelopen jaar uiterlijk 1 juli op de website wordt geplaatst.
7.3.
Contacten met fondsen, kerken en deputaatschappen
Met de fondsen en kerkelijke deputaatschappen, die ons met grote bedragen steunen, wordt een persoonlijk contact onderhouden. In 2015 waren dat:
 Deputaatschap Israël en Bijzondere Noden van de Gereformeerde Gemeenten;
 Deputaatschap Dovenzorg Gereformeerde Gemeenten;
 Deputaatschap “Kerk en Israël” van de Christelijke Gereformeerde Kerken;
 Hermine Agnes van den Bergstichting
 Social Welfare Palestijnse Autoriteit
7.4.
Giften en legaten
Het werk van Jemima wordt mogelijk gemaakt door de giften van kerken, particulieren en instellingen.
Daarnaast ontvangt Jemima legaten. In dit jaarverslag zijn de volgende bijzonderheden opgenomen.
Sponsoring Stichting Grace
Stichting Grace heeft een toezegging gedaan om Jemima jaarlijks te sponsoren met een bedrag van
euro 10.000, mits wij voldoen aan hun strenge administratieve voorwaarden.
Nalatenschap Mevr. Almekinders-Bakker
Via EO Metterdaad heeft Jemima een bedrag van € 86.870 ontvangen
Nalatenschap ds M.J. Pool
Via de rechtbank heeft Jemima een bedrag van € 12.099 ontvangen.
In de statuten is opgenomen dat erfenissen die toegekend worden aan Jemima alleen beneficiair aanvaard zullen worden.

8.

Bestuur

8.1.
Samenwerking ProfilaZorg
Op 26 mei 2015 is een samenwerkingsovereenkomst met ProfilaZorg getekend. De doelstellingen hiervan zijn:
 Partijen willen de huidige informele contacten formaliseren, om zo de ondersteuning van de medewerkers en de hulpverlening aan de cliënten van Jemima uit de sfeer van toevalligheid en vrijblijvendheid te halen.
 De samenwerking is gericht op het immaterieel ondersteunen door ProfilaZorg. Om die reden zal
er geen directe financiële ondersteuning plaatsvinden.
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 ProfilaZorg brengt hiervoor in: medewerkers die op vrijwillige basis bij en/of voor Jemima activiteiten willen verrichten op basis van hun specifieke deskundigheid;
 Jemima brengt hiervoor in: passende accommodatie, kost en inwoning en faciliteiten om de activiteiten uit te voeren.
8.2.
Mutaties
Vertrek Wim Weijers als adviseur van het bestuur
Op zijn verzoek is Wim Weijers per 30 juni 2015 gestopt als adviseur van het bestuur. Het bestuur is
hem zeer erkentelijk voor de enorme hoeveelheid goed werk die hij in relatief korte tijd voor Jemima
heeft gerealiseerd.
Dick van Hoek bestuurslid met portefeuille Zorg
Dick van Hoek is 25 augustus 2015 aangetreden als lid van het bestuur met de portefeuille Zorg.
Robin Lokker penningmeester bestuur
Robin Lokker is met ingang van 26 november 2015 aangetreden als penningmeester voor het bestuur;
hij neemt deze functie over van Cor van Hengel.
Cor van Hengel bestuurslid met portefeuille Projecten
Cor van Hengel is met ingang van 26 november 2016 bestuurslid; hij zal zich bezighouden met projecten.
Vertrouwenspersoon
Suzan Holsappel is gestopt als vertrouwenspersoon in Nederland; haar plaats is m.i.v. 18.02.2016 ingenomen door Elma Bosscha-Balkenende
8.3.
Beëindiging arbeidsovereenkomst bestuurder Jemima
Op 10 juli 2014 is het dienstverband van bestuurder Jemima wegens langdurige en volledige arbeidsarbeidsongeschiktheid opgezegd, vanwege de wettelijke opzegtermijn per 1 februari 2015. Op zijn verzoek en met wederzijds goedvinden is het dienstverband middels een vaststellingsovereenkomst per
1 januari 2015 beëindigd.
8.4.

Jemima

Bezoeken van bestuursleden van Jemima in Beit Jala
 Jan Wannink 19-27 februari en 1-9 mei
 Janet Olij 11-20 mei
 Kees Bel 21-23 maart en 11-25 september en 1 week in december
 Cor van Hengel 22 juni – 6 augustus en 11 september-eind oktober
 Jan Hemink 13-21 september
 Mieke heeft in haar functie van trainer/coach Jemima in Beit Jala bezocht van 10-26 maart.
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8.5.

Portefeuilleverdeling bestuur december 2015
Bestuurslid
Kees Bel

Robin Lokker
Cor van Hengel
Jan Hemink

Jan Wannink
Janet Olij
Aad van Kamp

Dick van Hoek

Portefeuille
Voorzitter
Lid DB
Communicatie (info@jemima.nl)
Onderhoud + ICT
Penningmeester
Lid DB
Projecten
Lid DB
Secretaris
Lid DB
Bedankbrieven donateurs
Communicatie Lana
Nieuwsbrief

Aangetreden 26.11.2015

Als gevolg van een ongeval beperkt
inzetbaar

Coördinatie vrijwilligers en stagiairs
HRM vrijwilligers/stagiairs
Erkenning als Leerbedrijf
Verzekeringen in NL
Verslaglegging bestuursvergadering
Eindcorrectie Nieuwsbrief
Zorgbeleid
Kwaliteit

Adviseurs:
 Janneke Agteresch
 Leonard Brouwer
 André Rikkers
 Niek Kersten
 Gert Bakker
 Aad Griffioen
 Carolien de Lorm

8.6.

Bijzonderheden







Aangetreden 25.08.2015

Wim Weijers (gestopt 30.06.2015)
Frank Schoon
Marleen van Buuren/Marloes Selles
Judith Langeveld
Henk van Soest

Organisatie Jemima

(Dagelijks)
Bestuur (NL)
General
manager (A)
Eber
Daycare (B)

Jemima

Care (A)
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8.7.

Aanbevelingen Aswintha aan het bestuur

Bij de terugkoppeling van haar verblijf in Beit Jala d.d. 19.02.2015 heeft Aswintha Mandermaker de
volgende aanbevelingen gedaan aan het bestuur:
 Pas op voor een papieren werkelijkheid zoals in Nederland vaak bestaat.
 Voorbeeld is Snoozelplan beschrijving door Majd.
 Format functiebeschrijvingen max 1x A4.
 Verander zaken van ‘functioneel inzetten’ naar ‘prettig voor de cliënt’.
 Laat waardering blijken aan personeel Beit Jala.

9.

ANBI Informatie (ook geplaatst op de website)

Jemima voldoet aan de volgende eisen die de belastingdienst stelt aan een ANBI-organisatie:












Jemima zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang.
Jemima heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
Bestuur, management, medewerkers en vrijwilligers van Jemima voldoen aan de integriteitseisen.
Bestuur en management van Jemima mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken,
alsof het hun eigen vermogen is; er is sprake zijn van gescheiden vermogen.
Jemima heeft een beperkte reserve (eigen vermogen) die redelijkerwijs nodig is voor het werk van
de instelling.
De beloning voor bestuursleden is beperkt tot een onkostenvergoeding.
Jemima heeft een meerjarenbeleidsplan 2015-2019 op de internetsite gepubliceerd.
Jemima heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
In de statuten is vastgelegd dat geld dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan
een ANBI met een soortgelijk doel.
Jemima voldoet aan de administratieve verplichtingen.
Jemima publiceert de jaarrekening en een jaarverslag op de internetsite www.jemima.nl.

10. Meerjarenbeleidsplan
Jemima heeft december 2015 een meerjarenbeleidsplan 2015-2019 gepubliceerd op de website en
zal streven naar een periodieke review van dit beleidsplan.
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