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EE N NIEUW JM W JAA RVE R S L A G !

Voor u ligt het gloednieuwe jaarverslag van JMW. Nadat André Agsteribbe 32 keer
de samenstelling van het jaarverslag voor zijn rekening had genomen, besloot JMW
tot het uitbrengen van zijn jaarverslag in een geheel nieuwe vorm. Dit Jaarverslag, in
brochurevorm, moet met name het brede terrein laten zien waar JMW zich voor de
Joodse doelgroep mee bezig houdt en de ontwikkelingen in het verslagjaar. Voor een
meer uitgebreide verantwoording van zijn werkzaamheden verwijs ik u graag naar
het Jaardocument, dat JMW in opdracht van de Overheid dient te maken en dat op de
JMW-website voor iedereen toegankelijk is.
Ik vertrouw erop dat u met dit nieuwe Jaarverslag een goed beeld zult krijgen van de
werkzaamheden van de JMW-organisatie en dat u voor meer diepgaande informatie
onze website bezoekt.
Hans Vuijsje,
Algemeen directeur-bestuurder
Amsterdam, september 2014
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ALGEMENE GEGEV EN S

Joodse doelgroep: ca. 52.600
(sociaaldemografisch onderzoek 2009)

Kwartaalblad
De Benjamin

Website JMW
www.joodswelzijn.nl

Jingles website
www.jonet.nl/jingles

Oplage: 8.500

40.985 bezoeken
Aantal unieke
bezoekers: 24.610

Aantal actieve
profielhouders: 505

JMW
Sector Zorg & Preventie

Sector Hulpverlening

Sector Thuiszorg

2.891 deelnemers
16.594 deelnames

2.063 cliënten
13.007 contacten

477 cliënten
58.083 verstrekte uren

Totaal beroep op JMW
(gecorrigeerd voor dubbeltellingen): 4.161

Voor uitgebreide informatie over JMW in 2013 zie www.joodswelzijn.nl onder
publicaties: Jaardocument JMW 2013.
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JMW: E EN UNI EK E O RG A N IS AT IE IN
HE T NEDER L ANDS W E L Z IJ N S B E S T E L

Een aantal factoren maakt JMW uniek
1. JMW is een landelijke organisatie.
2. JMW richt zich in principe op de Joodse gemeenschap in de meest brede zin.
3. JMW heeft een uitzonderlijk breed werkveld en omvat een groot aantal
werksoorten, waaronder:
a. hulpverlening (algemeen maatschappelijk werk, hulpverlening aan vervolgings		 slachtoffers, waaronder dienstverlening in het kader van de oorlogswetten,
		 zoals de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940 – 1945 (Wuv) en de Wet
		 Burgeroorlogsgetroffenen (Wubo), jeugdzorg, groepswerk en hulpverlening aan
		 vluchtelingen en migranten);
b. zorg & preventie (ouderenwerk, vrijwilligerswerk en samenlevingsopbouw);
c. thuiszorg (hulp bij het huishouden, begeleiding, persoonlijke verzorging,
		verpleging).
4. JMW biedt zijn doelgroep identiteitsgebonden zorg- en hulpverlening conform
een door JMW zelf ontwikkeld ‘Model voor Integrale Hulpverlening’, dat erop
gericht is om een zo licht mogelijke vorm van hulpverlening aan te bieden en de
deelnemer/cliënt te zien binnen de context van zijn unieke Joodse identiteit.
5. JMW biedt de Joodse doelgroep specifieke kennis en psychische veiligheid. Bij de
medewerkers van JMW hoef je niet alles uit te leggen!
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Algemene ontwikkelingen
2013 was het jaar waarin JMW zich begon voor te bereiden om de organisatie
‘toekomstbestendig’ te maken. Begin 2013 startte JMW het Project Lange
Termijnbeleid JMW. Diverse nota’s werden geproduceerd en breed binnen de
organisatie besproken.
Eind 2013 lagen de bouwstenen klaar voor besluitvorming door de Raad van
Toezicht over de richting die JMW de komende jaren in moet gaan. In 2014 zal deze
besluitvorming concreet worden uitgewerkt.
Met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werd gesproken
over de subsidiëring op langere termijn. Na directe besprekingen met staatssecretaris
Martin van Rijn werd besloten om voor 2014 en 2015 de afbouw van subsidie te
beperken tot 3 procent per jaar. Met de staatssecretaris werd afgesproken om een
lange termijnplan uit te werken.
Nieuwe projecten
JMW is een vraaggerichte organisatie die wil aansluiten op de maatschappelijke
ontwikkelingen in de welzijnssector. In 2013 werd een tweetal nieuwe projecten
geïnitieerd:
Particuliere thuiszorgservice
De bezuinigingen op de zorg zijn enorm. Veel zorgbehoeftigen zullen na 2014
worden teruggeworpen op ondersteuning door familie, vrienden en buren, dan wel
het zelf inkopen van zorg.
JMW investeert in de ondersteuning van mantelzorgers via het Mantelzorgproject in
Amsterdam. Daarnaast zijn er in 2013 voorbereidingen getroffen voor de oprichting
van een Particuliere thuiszorgservice voor de regio Amsterdam en directe omgeving.
Met deze nieuwe voorziening die in 2014 van start is gegaan kunnen personen die
volgens de aangepaste indicatiecriteria geen thuiszorg meer kunnen ontvangen
of meer uren thuiszorg willen hebben in aanvulling op de reguliere zorg, deze
thuiszorgservice inhuren.
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Inventariserend en activerend huisbezoek
In 2014 trof JMW tevens voorbereidingen voor het Project Inventariserend en
activerend huisbezoek in de regio Amsterdam. Met dit project zet JMW in op het
versterken van de eigen regie, maatschappelijke participatie, het bieden of ontvangen
van informele zorg en het tegengaan van sociaal isolement. De Gemeente Amsterdam
heeft voor dit project een projectsubsidie ter beschikking gesteld.
De twee hoofddoelen van dit project zijn:
• Inzicht krijgen in de zorg en kracht van de groep 58 - 80 jarigen;
• Deze groep motiveren om actief deel uit te maken van de maatschappij en de
Joodse gemeenschap.
Voor het inventariserend en activerend huisbezoek traint JMW vrijwilligers voor het
afnemen van de interviews (via een app ‘De Zelfkrachtmeter’). De vrijwilliger gaat
op zoek naar wat mensen beweegt, wat hij of zij belangrijk vindt èn de eventuele
zorgvraag. De interviews worden afgenomen aan de hand van een vragenlijst.
Eens in de maand komen de vrijwilligers en projectleider bij elkaar om uitkomsten
te bespreken en te analyseren. De projectleider onderzoekt samen met een
maatschappelijk werker of de zorg die evt. gevraagd wordt opvolging vereist en
onderzoekt de mogelijkheden voor ‘matches’.
Kwaliteit
Voor de doelgroep is het al lang niet meer voldoende dat JMW een
Joodse welzijnsorganisatie is. Identiteit is steeds meer een onderdeel
geworden van de kwaliteit die de organisatie moet leveren. JMW zet
de kwaliteit van zijn dienstverlening dan ook centraal.
Het streven is dan ook om binnen drie tot vijf jaar voor alle drie
de sectoren de certificatie volgens de kwaliteitsnormen van de
Stichting Harmonisatie Kwaliteitseisen Zorginstellingen (HKZ) te
verkrijgen. JMW had deze certificatie al voor de sectoren Thuiszorg en
Hulpverlening. In 2013 werd het certificaat behaald voor de Jeugdzorg
en vond een nul-meting plaats voor de sector Zorg & Preventie.
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HU LP VE R L ENI NG

In het kort
De sector hulpverlening omvat het algemeen maatschappelijk werk, specifieke
hulpverlening aan vervolgingsslachtoffers, vluchtelingen en migranten, jeugdzorg en
mediation. In totaal werden er 2.063 (2012: 1.911) cliënten geholpen, met wie 13.007
(2012: 14.792) contacten werden onderhouden door de maatschappelijk werkers
binnen de sector.
De hulpverlening betreft zowel immateriële (psychosociale problematiek,
identiteitsproblematiek, relatieproblemen, problemen tussen ouders en kinderen,
opvoedingsproblemen) als materiële hulpverlening (budgettering, problemen
bij schulden, voortraject schuldhulpverlening) en onder meer concrete financiële
ondersteuning door Joodse fondsen voor minvermogenden. Kenmerkend zijn de vele
hulpvragen, die direct (eerste generatie vervolgingsslachtoffers) of indirect (tweede
generatie vervolgingsslachtoffers) het gevolg zijn van de vervolging tijdens de Tweede
Wereldoorlog.
Artikel 2 Fonds, Getto Fonds, Getto Pensioen en de Oorlogswetten
Evenals in voorgaande jaren werd met een groot aantal cliënten contact onderhouden
in verband met het verstrekken van informatie en advies met betrekking tot de claims,
die door betrokkenen zijn ingediend bij diverse buitenlandse fondsen. De meeste
verzoeken om ondersteuning betroffen dit jaar het zgn. Artikel 2 Fonds en het Duitse
Gettofonds en Gettopensioen.
Eén van de taken van JMW betreft het verzorgen van rapportages in het kader van
de oorlogswetten. Meer dan 40 jaar na de afkondiging van de Wet Uitkeringen
Vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Wuv) en vele duizenden aanvragen later,
ondersteunt JMW nog steeds 27 vervolgingsslachtoffers die zich voor het eerst
aanmelden voor een aanvraag in het kader van de Wuv of de Wet Uitkeringen
Burgeroorlogsgetroffenen (Wubo). Daarnaast werden er in 2013 50 rapportages
gemaakt voor vervolgaanvragen in het kader van de Wuv of Wubo.
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Project Seksueel misbruik
In november 2012 heeft JMW in samenwerking met het Sinai Centrum een eigen
hulplijn voor seksueel misbruik opengesteld om daarmee cliënten de mogelijkheid te
bieden over hun eventuele ervaringen uit het verleden, maar ook heden, te spreken.
De hulplijn is ondermeer naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek van
de commissie Samson naar misbruik van minderjarigen in het leven geroepen. Dit om
reden dat ook binnen de Joodse Gemeenschap zich na de vervolging situaties hebben
voorgedaan waarin jeugdigen werden misbruikt. In totaal hebben ca. 6 personen
gereageerd. Daarnaast zijn er in dit kader met scholen en jeugdverenigingen
contacten geweest.
Antisemitisme
Ook in 2013 speelden gevoelens van onzekerheid over incidenten met een
antisemitisch karakter en de maatschappelijke discussies over dit onderwerp,
alsmede de wijze waarop op 4 mei de herdenking wordt vormgegeven, in de
hulpverleningscontacten een belangrijke rol.
advJMW_NIW_misbruik_V3
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Groepsmaatschappelijk werk
Naast maatschappelijk werk, hulpverlening aan vervolgingsslachtoffers en jeugdzorg
wordt in het kader van de hulpverlening ook het groepsmaatschappelijk werk
uitgevoerd. In 2013 deden 198 deelnemers mee en vonden er 39 bijeenkomsten
plaats met in totaal 442 deelnames. Thema’s in de gespreksgroepen zijn o.a. Joodse
identiteit; Joods opvoeden; kind in de oorlog; naoorlogse generatie; levensverhalen
schrijven.
Jeugdzorg
JMW is een van de landelijk werkende jeugdzorginstellingen in Nederland. Bij de
invoering van de Wet op de Jeugdzorg heeft JMW convenanten gesloten met de
rijksoverheid en de provinciale overheden, alsmede met de bureaus Jeugdzorg,
die de uitvoering van de jeugdzorgtaken mogelijk maken.
In 2013 verleende JMW hulp aan 28 individuele jongeren (24 gezinssystemen);
1 jongere viel onder de jeugdbescherming.
JMW heeft twee jeugdzorgvoorzieningen in het zorgaanbod, te weten pleegzorg
en een kamertrainingscentrum, waar jongeren onder de 18 jaar leren om zelfstandig
te wonen.
In de pleegzorg werden in 2013 geen plaatsen bezet. In het kamertrainingscentrum
werden drie jongeren getraind in het zelfstandig wonen.
Cliënttevredenheid
In 2013 was de cliënttevredenheid nog iets hoger dan in 2012: 85 procent van de
respondenten gaf de hulpverlening van JMW een goed of uitmuntend cijfer. Het
gemiddelde cijfer was een 8,4 (2012: 8,1)
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ZORG & PR EV ENTI E

In het kort
De sector Zorg & Preventie richt zich door middel van uiteenlopende activiteiten
op versterking van de Joodse identiteit, ontwikkeling en onderhoud van sociale
netwerken binnen Joods Nederland en tussen Joods Nederland en de niet-Joodse
wereld. Daarnaast richt deze sector zich met zijn 155 vrijwilligers op (vrijwillige)
zorg- en dienstverlening. In 2013 namen in totaal 2.891 (2012: 2.680) personen
16.594 (2012: 17.512) keer deel aan activiteiten van JMW. Het aanbod van de sector
wordt verspreid via digitale Nieuwsbrieven, de Facebook-pagina ‘Joodse activiteiten’,
gerichte mailings, de JMW website en het kwartaalblad van JMW, de Benjamin.
Ouderenwerk
In het sociaal cultureel clubwerk wordt ouderenwerk uitgevoerd en daarnaast vinden
ondersteunende en op preventie gerichte activiteiten en projecten plaats.
Het sociaal cultureel clubwerk fungeert evenals het ouderenwerk als ontmoetingsplaats voor Joodse ouderen uit heel Amsterdam.
Bij veel ouderen is er een sterke behoefte aan een plek, waar men zichzelf kan zijn
en contact kan hebben met lotgenoten. Van groot belang voor de (oorlogsgetroffen)
deelnemers is de (psychische) veiligheid die door JMW geboden wordt. Met name de
preventieve en ondersteunende activiteiten (preventief huisbezoek, ouderenadviseur,
telefooncirkel, belproject, de maaltijdvoorziening ‘JMW à la Carte’, uitleg apparaten
etc.) zijn voor de ouderen van groot belang. Daarnaast worden de bijeenkomsten,
cursussen en dagtochten zeer gewaardeerd. Deze activiteiten geven de mogelijkheid
van sociaal contact in eigen kring. JMW creëert hier een sociale omgeving die veilig
en bekend is. Deelnemers hoeven niets uit te leggen over hun achtergrond: een half
woord is genoeg.
Joodse activiteiten
De activiteiten die in 2013 zijn uitgevoerd, hebben tot doel het sociaal netwerk te
vergroten en het sociaal isolement tegen te gaan. Het gaat daarbij met name om
degenen, uit zowel de Eerste generatie als de Naoorlogse generatie, die niet in de
directe omgeving van Amsterdam wonen. Door voor hen bereikbare en op hun
behoefte afgestemde activiteiten te organiseren worden zij bevestigd in hun identiteit
en in staat gesteld om met lotgenoten hun ervaringen te delen.
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In dit kader werden ook in 2013 diverse regionale groepen met prachtige namen door
JMW begeleid. Het betreft:
• Bejachad Den Bosch, Finjan Breda en activiteiten in Venlo/Regio Groot-Limburg in
Brabant en Limburg;
• Sjemoe’ot en activiteiten in de Regio Noord-Nederland, Jo-Oost in Friesland,
Groningen, Drenthe en Overijssel;
• Di z’n Koffie Almere en de Gooise Nesjomme Hilversum in de Flevopolder
en het Gooi. Tsafon Heiloo, Misjpoge aan de Zaan, Tsevet Haarlem, Joffie Koffie
Rotterdam, Café Jom Risjon Rotterdam en de Mitswe Bar in Den Haag in Noord- en
Zuid-Holland.
Op zes plaatsen in het land werden themabijeenkomsten gehouden over ‘Herdenken
op 4 mei vanuit Joods perspectief’. De film ‘Alleen maar nette mensen’ werd vertoond
met aansluitend een forum en discussie; de JOA-dag (Joodse Ouderen Amsterdam):
een informatie- en discussiedag voor zelfstandig wonende ouderen vond plaats; Er
werd een Reünie Woudschoten georganiseerd in Amsterdam, een themadag voor de
naoorlogse generatie, waarin teruggekeken werd op de Woudschoten conferenties
van 10 jaar terug; er werd een bijeenkomst georganiseerd rond het thema ‘Joodse
immigranten vanuit Oost-Europa’; en er was een bijeenkomst over het leven en werk
van Marc Chagall.
Vrijwilligerswerk
In Amsterdam en de Mediene (regio’s buiten Amsterdam) is een groot aantal cliënten
boven de 80 jaar. Het aantal tussen de 70 en de 80 jaar is aan het stijgen. Het gaat
veelal om complexe problematiek. Over heel Nederland blijft het aantal vrouwelijke
cliënten veruit in de meerderheid. In 2013 werd door het hele land heen intensieve
zorg geboden door vrijwilligers in het kader van de Friendly visiting.
Vrijwilligers zijn ook onontbeerlijk voor andere activiteiten. Dat geldt bijv. voor de
Telefooncirkel Amsterdam. In 2013 was er met 9 deelnemers iedere ochtend contact.
Zij zijn blij met dit eerste gesprekje van de dag en ze voelen zich er veilig door.
Het Belproject. Het doel van dit project is het bieden van een vorm van sociaal contact
ter verlichting van de eenzaamheid van ouderen. Wekelijks worden cliënten gebeld.
13

In de regio Amsterdam zijn vrijwilligers actief voor het preventief huisbezoek. Jaarlijks
bezoeken zij ouderen om in een vroeg stadium te signaleren of er knelpunten
zijn en om te bevorderen dat men op een zo prettig mogelijke manier kan blijven
functioneren. De vrijwilligers geven informatie en voorlichting over verschillende,
Joodse, voorzieningen.
Het Voorleesproject: eenzame ouderen worden door vrijwilligers voorgelezen.
Tsavta, activiteiten voor Israëli’s
In 2013 werd drie maal een dag voor Israëli’s, Jom Tsavta, georganiseerd, t.w. in
Amsterdam, Den Haag en Almere.
In 2013 organiseerde JMW drie gespreksgroepen voor ouders die over hun pubers
willen praten. De groepen worden begeleid door een Israëlische therapeut. Thema’s
waren identiteit, loyaliteit en grenzen stellen.
Door vrijwilligers wordt Nederlandse les op diverse niveaus aangeboden aan Israëli’s.
De cursussen vinden plaats op diverse locaties in Nederland. Het doel van de taallessen
is integratiebevordering en ontmoeting.
Eens in de maand is er een inloopcafé voor Israëli’s in Amsterdam.
Tsavta verstuurt een wekelijkse digitale nieuwsbrief aan 800 adressen en beheert
een Facebook-pagina met 461 leden.
Interculturele activiteiten
Van maatschappelijk belang blijkt steeds weer het zogenaamde brievenproject,
waarin Joodse ouderen corresponderen met leerlingen van VMBO-scholen.
Leerkrachten (maar ook ouders) geven aan dat dit project grote impact heeft op hun
leerlingen en dat het onderling begrip tussen deze leerlingen (w.o. een groot aantal
moslimjongeren) en Joodse ouderen aanzienlijk toeneemt.
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T HUISZO R G

In het kort
JMW-Thuiszorg levert aan cliënten met een indicatie in Amsterdam, Amstelveen,
Diemen en Ouder-Amstel persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en hulp bij
het huishouden. Daarnaast biedt JMW-Thuiszorg mantelzorgondersteuning.
Thuiszorg
De Thuiszorg staat zwaar onder druk. De Cliënten- en deelnemersraad nam in 2013
het initiatief tot het uitnodigen van de Amsterdamse wethouder Zorg, Eric van der
Burg. Aanleiding tot de uitnodiging van de wethouder is de zorg die bij de Cliëntenen deelnemersraad en de werkorganisatie bestaat over de bezuinigingen bij de WMO
(hulp bij het huishouden) en de gevolgen voor de oorlogsgetroffen cliënten van JMW.
Hoewel de eerder aangekondigde bezuinigingen van 75 procent werden ingetrokken,
zullen ook de bezuinigingen van 40 procent zeer grote gevolgen hebben voor
de dienstverlening van JMW aan hoogbejaarde Joodse vervolgingsslachtoffers in
Amsterdam.

RENÉE BENISTANT VERZORGENDE EN MW LIENTJE OESTERMAN (94 JAAR)

De Cliënten- en deelnemersraad ontving de wethouder op 30 mei 2013. Het gesprek
was constructief. De wethouder had begrip voor de specifieke problematiek van de
eerste generatie vervolgingsslachtoffers, de kinderen uit de oorlog en de naoorlogse
generatie. In het gesprek zette hij zijn ideeën uiteen. Het gesprek heeft echter (nog)
geen opvolging gekregen ondanks herhaald rappel van JMW. JMW treft daarom
maatregelen ter bescherming van de organisatie. Contracten met medewerkers
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Zorg voor u en Joods Nederland
www.joodsethuiszorg.nl

worden alleen nog voor bepaalde tijd afgesloten. Ondertussen gaat de hulpverlening
aan de thuiszorgcliënten gewoon door.
Mantelzorgondersteuning
Onder mantelzorg wordt de zorgverlening verstaan, die rechtstreeks voortvloeit uit
de relatie tussen hulpverlener en hulpbehoevende oudere, zieke of gehandicapte,
alsmede de hulp die personen langdurig op vrijwillige basis bieden zonder overeengekomen beloning, hoofdzakelijk in de vorm van vervangende mantelzorg in de
thuissituatie aan hulpbehoevende ouders, kinderen en zieken.
Vooral bij cliënten uit de eerste generatie en bij hun kinderen is er soms sprake van
een zeer complexe problematiek, die zich niet alleen uit in sociaal psychologisch
moeilijk functioneren, maar ook een directe weerslag heeft op de onderlinge relaties
tussen ouders en kinderen (zgn. eerste en tweede generatieproblematiek).
De problematiek uit zich op verschillende manieren, zoals gebrek aan
basisvertrouwen, hechtingsproblemen, identiteitsproblemen en emotionele
beperkingen.
De mantelzorgondersteuning beschikt over de specifieke kennis en ervaring, die nodig
zijn om de mantelzorger en de vrijwilliger, die mantelzorg verleent, te ondersteunen.

Totaal aantal uren en cliënten thuiszorg 2013

Persoonlijke verzorging (AWBZ)
Begeleiding
Verpleging (AWBZ)

Aantal cliënten

24.021

128

3.221

28

172

12

Hulp bij het huishouden (WMO)

29.683

299

Subtotaal

57.097

467

Persoonsgebonden budget
Totaal

16

Uren

986

10

58.083

477

SA MENW ER K I NG

JMW participeert als één van de partners in de stichting Joods Zorgcircuit (JZC).
Het Joods Zorgcircuit is een samenwerkingsverband van Joodse instellingen voor
welzijns- en gezondheidszorg in Nederland met als doelstelling: de ontwikkeling van
een optimaal op elkaar afgestemd zorgaanbod, dat is toegesneden op de vragen en
behoeften van de Joodse doelgroep. Het samenwerkingsverband beoogt de kwaliteit
van zorg en dienstverlening te verhogen en dubbel werk te voorkomen door een
hoge mate van efficiency. Partners in het zorgcircuit zijn: JMW, het Sinai Centrum,
Woonzorgcentrum mr L.E. Visserhuis, Ziekenhuis Amstelland, Zorgcentrum en
Verpleeghuis Beth Shalom, het Joods Hospice Immanuel en Amerpoort/Etrog en Ons
Tweede Thuis/Na’ot, organisaties voor Joden met een verstandelijke beperking.
JMW hecht zeer aan deze samenwerking. De bestuurder van JMW, Hans Vuijsje, is
voorzitter van het Joods Zorgcircuit.
In september 2010 lanceerde JMW het Landelijk Joods Netwerk, Jonet. Jonet beoogt
iedereen met een Joodse achtergrond en hun partners en kinderen een plek te
geven binnen de veelvormige Joodse ruimte in Nederland. Jonet gaat uit van de
inclusiviteitsgedachte; een ieder die wil aanhaken en deelnemen is welkom. Jonet is
niet religieus of politiek, maar bestrijkt wel alle elementen van het Jodendom. Respect
voor alle uitingen van Jodendomsbeleving staat centraal. Jonet treedt o.a. naar
buiten met de website www.jonet.nl. JMW werkt binnen Jonet samen met het Joods
educatief centrum ‘Crescas’, de Vereniging Joodse naoorlogse generatie (JONAG), het
Nieuw Israëlitisch Weekblad (NIW), de Joodse Omroep en sportvereniging Maccabi
Nederland. In 2013 hebben de Jonetpartners zich met name gericht op de verdere
ontwikkeling van de Jonet-website.

Joods Zorgcircuit
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Resultaten
In november 2012 ging de website www.jonet.nl live.
Jonet.nl (Aantallen van 1 januari 2013 t/m 31 december 2013)
Aantal unieke bezoekers: 30.503
Aantal bezoeken: 52.551
Het terugkeerpercentage is 42,8%
Jonet-Facebook
Jonet.nl (open pagina): 312 ‘likes’
Jonet (gesloten pagina): 786 leden (per 10 januari 2014)
Voorafgaande aan de start en livegang van het Jonet-internetplatform heeft
Jonet zich een aantal kwantitatieve en kwalitatieve doelen gesteld.
Het kwantitatieve doel van 30.000 unieke bezoekers heeft Jonet gerealiseerd.
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JMW is een brede welzijnsorganisatie voor en van de Joodse gemeenschap in zijn
meest brede vorm. Velen leveren een bijdrage aan het werk van JMW. Naast de
medewerkers zijn dat de vele vrijwilligers, de leden van de Vrijwilligersraad, de
Klachtencommissie, de Cliënten- en Deelnemersraad en de bestuurlijke organen als de
Gemeenschapsraad en de Raad van Toezicht.
JMW is daarnaast dank verschuldigd aan haar vele financiers, waaronder de diverse
overheidsinstanties, de Joodse fondsen die JMW ondersteunen en de Claims
Conference.
JMW werkt jaarlijks met een aanzienlijk exploitatietekort. In augustus 2013
analyseerde en concludeerde het bureau EFK dat met name de specifieke, niet
gesubsidieerde, Joodse kosten ter hoogte van ca. € 840.000 daar voor een overgrote
mate debet aan zijn. Het betreft hier kosten voor de organisatie van Joodse
activiteiten in Mokum en Mediene, kosten die samenhangen met de Joodse identiteit
van de organisatie en voor beveiliging.
De door de accountant goedgekeurde Jaarrekening en balans van JMW kunt u vinden
op de website van JMW (www.joodswelzijn.nl) onder de categorie ‘Publicaties’.
Ook u kunt JMW steunen!
Uw gift kunt u overmaken op rekeningnummer NL15INGB0000204420 ten name van
Stichting JMW Bijdragen & Fondsen, Amsterdam.
U kunt uw donatie ook (eenmalig of doorlopend) direct overmaken via de
website van Jonet (www.jonet.nl/donaties) of via Cefina (www.cefina.nl)
onder vermelding van ‘JMW’.

Claims Conference

STEUNT

The Conference on Jewish Material
Claims Against Germany
www.claimscon.org
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