ARZA-Nederland jaarverslag 2015
Bestuur
Het bestuur vergadert iedere 2 maanden. De algemene ledenvergadering vond plaats op 17 mei. De
voorzitter gaf een presentatie over verkiezingen voor de Wereld Zionisten Organisatie die in juni
zouden worden gehouden.
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 voorbereidingen van de WZO-verkiezingen namen veel tijd
in beslag.
Bestuursprofiel
We werken aan een spreiding op basis van geografie, leeftijd en competenties
• In 2014 nam Joop Slager afscheid van het bestuur met een etentje in de soeka.
• Vervanging zal hopelijk in 2015 worden gevonden.
Het bestuur bestaat eind 2015 uit: Roel van Nieuwenhoven, Sharon Garcia, Anna van der Wieken,
Frank Cohn en Rosa van der Wieken
Financien
De financiële positie van ARZA is stabiel ondanks de tegenvallende ontvangsten van de in 2015 (sterk)
verlaagde contributie. Desalniettemin konden we (ook mede als onderdeel van de solidariteitsreis naar
Israël) donaties overhandigen aan onze zustergemeentes Yozma en Har El, het Bar/bat mitsweproject in
Beth Eden, het New Israël Fund, de JadbeJad school in Jerusalem en aan IRAC.

Ledenwerving
De verlaging van de contributie leverde niet de gehoopte grote groei op. Wel passeerde het ledenaantal
de 400. De ledenadministratie is door grote inspanning tbv de WZO verkiezingen wel sterk verbeterd.
Activiteiten
In 2015 is er veel tijd geïnvesteerd in de ledencontacten, m.n. via de nieuwsbrief.
 WZO Verkiezingen. Deze namen een belangrijk deel van de tijd in beslag. De FNZ raakte in
een juridisch gevecht verwikkeld met het Zionist Court over de deelname van enkele partijen
die zich niet wensten te conformeren aan de basisvereisten (statuten?). De verkiezingen in juni
2015 werden ruim gewonnen door ARZA, maar het Zionist Court annuleerde de uitkomst en
geen Nederlandse partij kreeg een zetel in het Wereld Zionisten Congres. De uitkomst was zeer
teleurstellend daar ARZA-Nederland nu 5 jaar geen zetel heeft.
• De Israëlreis werd op verzoek van het bestuur georganiseerd door Samu de Leeuw ism Roel
van Nieuwenhoven. De reis werd gehouden van 22- 29 november en dankzij de inzet van
voornoemde (bestuurs)leden was het een groot succes. Er waren 38 deelnemers en de
achterblijvende leden werden op de hoogte gehouden door een dagelijkse nieuwsbrief.
• Het Bar/Bat Mitswa project is opgepakt door een lerares van talmoed Tora in Den Haag en
mogelijk word het op groepsbasis alsnog uitgerold. De deelnemers van de Israëlreis bezochten
Beth Eden en maakten sjabbat met de bewoners.
De inzet van rabbijnen blijft uiterst beperkt. (Je hebt gelijk, maar ik zou het niet zwart op wit
schrijven)

Communicatie
• Er is een brand book gemaakt i.s.m. met een communicatiebureau om de positie van ARZA
helderder te maken
• De website is verbeterd
• Ieder maand krijgen de leden een nieuwsbrief.

