ARZA-Nederland jaarverslag 2014
Bestuur
Het bestuur vergadert iedere 2 maanden. De algemene ledenvergadering vond plaats op 28 mei gevolgd
door een picknick. Het idee om leden te vragen hun kinderen boven de 18 een lidmaatschap cadeau te
doen werd met algemene stemmen aanvaard. De voorzitter gaf een presentatie over zionisme in het
algemeen, progressief zionisme in het bijzonder en de plek van ARZA-Nederland daarin. Het bestuur
functioneert goed daar alle bestuursleden hun taak serieus nemen.
Relatie Federatie Nederlandse Zionisten
Drie bestuursleden, Roel van Nieuwenhoven, Joop Slager en Rosa van der Wieken, vertegenwoordigen
de belangen van ARZA in de zionistische federatie. De laatste is tevens voorzitter van de FNZ daar
ARZA nog steeds de grootste fractie is. De World Zionist Organisation besloot om de voorzitter
gedurende 2014 te assisteren met een lokale medewerker die tevens voorzitter was van Haboniem en
goede relaties onderhield met de LJG. Aldus onderhield de voorzitter ook nauwe relaties met de slichot
van Haboniem en het Verbond. Binnen de federatie onderhoudt Arza contacten met Likkoed, Mizrachi
and Meretz. Recent is het bestuur van de FNZ uitgebreid met vertegenwoordigers van de
jeugdbewegingen Haboniem en Bne Akiva. De voorbereidingen van de WZO-verkiezingen nemen veel
tijd in beslag.
Bestuursprofiel
We werken aan een spreiding op basis van geografie, leeftijd en competenties
• In 2012 werd Joop Slager lid van het bestuur. Hij woont in het centrum van het land, is een
internationale olie en gas expert en heeft lang in Israël gewerkt en gewoond.
• In december 2013 werd Frank Cohn, tandarts en zeer ervaren bestuurder uit Den Haag, lid van
het bestuur,
• Sinds augustus 2014 versterkt Sharon Garcia-Snoek het bestuur. Ze is een jonge vrouw en
communicatie deskundige. Zij houdt zich bezig met het verbeteren van de website, de
nieuwsbrief en alle andere manieren van communicatie.
Zij versterkt ook Anna van der Wieken (secretaris), ons andere jonge bestuurslid. Roel van
Nieuwenhoven is penningmeester en Rosa van der Wieken, voorzitter. Herman Melkman besloot
het bestuur te verlaten.
Financien
De financiële controle is door de penningmeester sterk verbeterd. Het heeft gezorgd voor tien %
toename in de inkomsten. In 2014 gaven we donaties aan onze zustergemeente Yozma, het Bar/bat
mitsweproject in Beth Eden en aan IRAC.
Ledenwerving
Het bestuur besloot tot een verlaging van de contributie. Het aantal leden groeit langzaam maar
gestaag. We hopen in 2015 de 400 te halen. De jonge bestuursleden proberen nieuwe leden te maken bij
Talmud Tora.
Activiteiten
De activiteiten hebben een tweeledig doel: het aantal leden te vergroten door de doelen van ARZANederland te verspreiden die nog steeds onvoldoende bekend zijn. Het tweede doel is joden te
betrekken bij een progressief Israël.

• Bar/Bat Mitswa project
ARZA- Nederland heeft als Bar/Bat Mitswa project het tehuis voor gehandicapte kinderen in Ramleh.
Kehilla Yozma in Modi'in brengt wekelijks een bezoek aan dit tehuis om er sjabbat te maken en de
feesten te vieren. De bedoeling is de bar of batmitswa en de ouders te verbinden met dit tehuis en een
deel van de giften te doneren. Iedereen, inclusief de rabbijnen, is enthousiast maar de uitvoering heeft
nog steeds veel aandacht nodig. Het zijn de rabbijnen die de ouders en het kind zodanig op het project
moeten wijzen dat de ouders bij het maken van de uitnodigingen eraan denken. Een flyer in een pak
papier is onvoldoende.
• Januari 2014: Avond over BDS georganiseerd met de FNZ en het Verbond met 200
aanwezigen.
• Jom Ha-atsmaoet 2014: derasja in the Amsterdam door de voorzitter resulteerde in nieuwe
leden
• 20 mei 2014 : zeer succesvolle lezing door Yossi Beilin ism LJG Amsterdam
• 28 mei ALV
• 16 nov Deelname Arza aan de Rabin herdenking
• 1 dec deelname via FNZ aan debat over extreme Islam en Israël
Communicatie
• De website wordt verbeterd
• Ieder maand krijgen de leden een nieuwsbrief.
• Flyers werden meegestuurd met levend joods geloof.
• De voorzitter geeft presentaties en derasjot
• Er wordt een brand book gemaakt ism met een communicatiebureau om de positie van ARZA
helderder te maken. Dit zal in 2015 worden afgemaakt.
.

