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1. Inleiding
Vanaf 1993 richt JONAG zich al op zowel belangenbehartiging als de organisatie van
een ontmoetingsplek voor mensen van na de oorlog met een Joodse binding en achtergrond.
Er zijn in 2015 en 2016 weer een diversiteit aan themabijeenkomsten georganiseerd,
waarvan sommige in samenwerking met andere Joodse organisaties. In dit jaarverslag geven wij verantwoording van onze activiteiten in het jaar 2015 en gedeeltelijk
2016.

2. Interne organisatie
JONAG werd bestuurd door vijf bestuursleden: Harry Polak (penningmeester tot
maart 2016), Theo van Praag (voorzitter), Mirjam Kervers (secretaris), Jeannette
Mulder en Lisa Polak. Theo is in 2015 weer herkozen.
De kascommissie bestond in 2015 uit Roos Lopes Diaz en Alex Leget.
Het JONAG Bulletin stond dit jaar weer onder leiding van Mirjam Kervers. De mailinglist van JONAGnet en de website van JONAG, werden onderhouden door de secretaris
van het bestuur. Inmiddels heeft JONAG een besloten en openbare Facebook, waardoor JONAGnet overbodig is geworden en is opgeheven.

3. Belangenbehartiging
In 2015 en 2016 was JONAG in diverse overlegorganen vertegenwoordigd:






het overleg betreffende de organisatie van herdenkingsbijeenkomst van Jom
Hasjoa,
het Adviescollege restitutie en verdeling (ARV),
het Overlegorgaan van Centrum ’45,
JONAG is lid en medeoprichter van Jonet en levert regelmatig kopij aan,
de gemeenschapsraad van Joods Maatschappelijk werk (GR).

Enerzijds is de GR een feedback van de achterban voor JMW, anderzijds het verkrijgen van veel actuele voor Joods Nederland belangrijke informatie. JONAG kan daar
aandacht vragen voor de belangen van de ongebonden Joodse Naoorlogse Generatie(s).
Daarnaast was JONAG zichtbaar aanwezig bij een aantal herdenkingen, zoals de
Auschwitz-herdenking, de Nooit-meer-Auschwitz-lezing, de Februaristaking, Jom
Hasjoa en de 4 mei Herdenking op de Dam. Ook met andere relevante organisaties
werden contacten onderhouden en waar nodig banden aangehaald.
Heel bijzonder was het Namen-lezen in Westerbork met het gehele bestuur.
JONAG heeft zich in 2014, 2015 en 2016 meerdere malen van zich laten zien en horen bij een dubieuze benaming van een straat in Bloemendaal. Een delegatie van het
JONAGbestuur is gehoord door de bezwarencommissie. Wij hebben hierbij samengewerkt met het JOK (Joodse Onderduik Kinderen) en het CJO (Centraal Joods Overleg). Om de zaak kracht bij te zetten is er zelfs een brief naar minister Plassterk gestuurd.
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Het gemeentebestuur van Bloemendaal trekt zich hier echter weinig van aan. Het
heeft allemaal niet mogen baten en de straatnaam is inmiddels een feit.

4. Activiteiten 2015 en gedeeltelijk 2016
2015
21 januari

De 12de Nooit meer Auschwitz lezing door Prof. Dr. Abram
den Swaan. JONAG was daar aanwezig.

27 januari

Auschwitz-herdenking bij het Auschwitz-monument van Jan
Wolkers in het Wertheimpark. Daar hebben we ook bloemen
gelegd namens JONAG met een JONAG-lint erbij.

25 februari

Herdenking Februaristaking, namens JONAG zijn daar
bloemen gelegd.

26 januari

Namen lezen in Westerbork met alle JONAG-bestuursleden

29 maart

Hoe het verhaal verteld kan worden m.m.v. Gemma Groot
Koerkamp (Landelijk Steunpunt Gastsprekers) en
Mieke Bonn.

8 april

Seider o.l.v. Mackie Meyer en Harry Polak

19 april

Ingelaste Algemene Leden Vergadering inzake ANBIstatus

10 mei

Algemene Leden Vergadering inzake ANBI status

7 juni

Algemene Leden Vergadering.
“Oud worden in je uppie” m.m.v. Marguérite Berreklouw, Paul
Denekamp en Wanya F. Kruyer.

22 nov

Opening LEV. Een aantal JONAGgers waren daar bij aanwezig.
Chanoekah viering met rabbijn i.o. Joram Rookmaaker, met
als thema Joodse bewustwording.

13 december

2016
27 januari

JONAG

De 13de Nooit meer Auschwitz lezing door luitenantgeneraal b.d. Roméo A. Dallaire. JONAG was aanwezig.
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31 januari

Auschwitz-herdenking bij het Auschwitz-monument van Jan
Wolkers in het Wertheimpark. Daar heeft JONAG ook bloemen
gelegd.

februari

Herdenking Februaristaking, namens JONAG zijn daar
bloemen gelegd.

20 maart

Rondleiding theater Tuschinski exclusief voor JONAGleden

1 mei

29 mei

Bijeenkomst “Tuinhuis aan de Gracht” over de Portugees Joodse geschiedenis van het huis met daarna een
wandeling langs de Schaduwzijde
Zomerborrel voor alleen JONAGleden

23 oktober

Algemene Leden Vergadering

23 oktober

Optreden van het duo Kwatsch na de ALV

5. JONAG Bulletin
Het JONAG Bulletin is een bindende factor voor alle leden. Zeker voor degenen, die
nooit of zelden een bijeenkomst bezoeken. Het Bulletin wordt beschouwd als één van
de pijlers van JONAG. Mirjam Kervers, eindredacteur en ook nog actief als secretaris
in het bestuur, is in staat geweest, met behulp van een vaste ploeg van enthousiaste
medewerkers, die artikelen aanleveren, de Bulletins te doen uitkomen, steeds met
een verrassende en afwisselende inhoud.
Het printwerk en de postale verwerking werd weer verzorgd door drukkerij Oomen te
Breda.
Heel veel dank aan de vaste redactiemedewerkers: Winston Citroen (cartoons), Eva
van Sonderen (correspondente Israël), Harry Polak, Conny van der Plas, Sheila Gogol
en Roel Abraham (columnist).
Zij maken het JONAG Bulletin inhoudelijk tot wat het is: een goed blad.

6. Projecten
Van de Jubileumdag 20 jaar JONAG zijn in De Balie opnamen gemaakt. Hiervan is in
2015 een compilatie gemaakt en zijn er twee DVDs verschenen in een prachtig jubileumhoesje. Deze set is verkrijgbaar via het secretariaat.
Tevens is in 2015 een start gemaakt met de voorbereiding voor een jubileumboekje
20 jaar JONAG met artikelen/verhalen uit 20 jaar JONAG Bulletins. In augustus 2016
was de bundel gereed. Maror heeft hiervoor een financiële bijdrage geleverd.
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7. Website / Facebook JONAG
Website
Begin 2016 is de nieuwe website in gebruik genomen.
Op de nieuwe website is er een mogelijkheid voor het plaatsen van foto's. Ook de
zwart-wit afdrukken in het JB kunnen nu in kleur op de site worden gezet.
De website wordt regelmatig aangevuld en bijgehouden met actuele informatie en
o.a. nieuwe columns. Ook de convo's worden er opgezet en worden tevens naar alle
leden gestuurd per nieuwsbrief via de website.
Wij hopen als bestuur dat er nu regelmatig naar de website wordt gekeken.
Facebook
Sinds midden 2014 staat JONAG op Facebook. Sinds 2015 is er nu een open en besloten JONAG-FB. Het bestuur is erg blij dat twee leden van JONAG dit bij houden en
optimaliseren.
Het besloten FB gedeelte is alleen voor JONAGleden of Vrienden van JONAG en heeft
de plaats ingenomen van JONAGnet, dat in 2006 was opgezet. Het is onlangs opgeheven.
Inmiddels zijn alle JONAGleden benaderd om zich aan te melden voor FB, maar nu
blijkt dat er toch een aantal leden zijn, die geen gebruik maken van FB.
Daar moeten we nog een oplossing voor vinden.

8. Ledental en financiën
In mei 2015 waren er 105 leden. Er hebben veertien leden opgezegd en er zijn vier
nieuwe leden bijgekomen.
Per 1 januari 2016 staan we op 95 leden, waarvan vijf donateurs en twee vrienden
van JONAG. Drie leden wonen in het buitenland.
In de ALV van 2015 is besloten dat leden, die een aantal jaren geen contributie betaald hebben en dit nog steeds niet (willen) doen, geroyeerd kunnen worden.
Er is afgesproken dit per 31 december 2015 te gaan uitvoeren.
Er zijn vijftien wanbetalers. Zij zijn per telefoon, per e-mail én per post benaderd.
Inmiddels hebben 9 personen alles of gedeeltelijk hun achterstallige contributies betaald, maar er zijn ook wat opzeggingen.
Het totaal betaalde bedrag in 2016 aan achterstallige contributie bedraagt: € 682,50.
Helaas zijn er 6 notoire wanbetalers, die helemaal niet hebben gereageerd. Zij vertegenwoordigen een bedrag van € 583,- aan achterstallige contributie.
Zij worden per 31 december 2016 geroyeerd. Op die datum zijn er: 89 leden
Sinds 2012 ontvangt JONAG geen enkele subsidie meer en is JONAG om de kosten te
drukken, in 2015 en 2016 steeds meer gaan digitaliseren. Zo hebben we van bijna
alle leden hun e-mailadres en zij ontvangen uitnodigingen/info voor de themabijeenkomsten, jaarstukken e.d. nu via de mail. Een aantal leden heeft geen PC en ontvangt de stukken per post. Zij betalen daar extra contributie voor.
Ook het JONAG Bulletin is meer gedigitaliseerd, bijv. door middel van het drukken
van adressen op de kaft. Dit scheelt toch weer in de kosten (i.p.v. het printen en
plakken van naamstickers).
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JONAG heeft geen postbusnummer meer. Het adres van de secretaris is het postadres van JONAG.
De contributie voor het jaar 2015 en 2016 bedraagt € 32,50.
Er zijn 10 aanvragen om informatie over JONAG. Hopelijk komen daar ook nieuwe
leden uit voort.
In maart 2016 is onze penningmeester verhuisd naar Israël en zijn we naarstig opzoek naar een nieuwe penningmeester.
Nu worden deze werkzaamheden door de secretaris gedaan.

9. Financieel Jaarverslag

JONAG RESULTATENREKENING 2015
Inkomsten:
Contributies
Rente
JB advertenties
Bijdragen bijeenkomsten
Jubileum eindafrekening
Marorsubsidie
Ten laste reserve
Totaal

Reëel 2015

Uitgaven:
JONAG Bulletin
Bijeenkomsten
Website
Verenigingskosten
Kantoorkosten en porto
Bankkosten/KvK
Bestuurskosten
Onvoorzien

Reëel 2015

Vooruitbetaling uit Marorsubsidie
Uitgaven/inkomsten Jubileum

Ten bate reserve
Totaal

JONAG

Begroot '15 Reëel 2014

3.820
80
250
350
447

3.500
50
150
500
447

2.150
36
0
325
1.806
3.300

752
5.699

4.647

7.617

Begroot '15 Reëel 2014

1.503
920
184
259
552
127
99
369
258
1.428
5.699
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2.000
1.400
150
200
195
150
50
55

1.622
593
448
69
134
115
88
480

4.200

4.068
7.617
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BALANS JONAG 2013
Activa:
Saldo ING
Saldo spaarrekening
Verschuldigde contributies
Totaal

2015

2014

2013

881
8.831
9.712

3.513
6.858
1.477
11.848

282
6.021
1.000
7.303

30
3.042
6.640
9.712

276
5.106
6.466
11.848

628

Passiva:
Vooruitbetaalde bijdrage bijeenk.

Bestemmingsreserve
Reserve (vrij)
Totaal

6.675
7.303

10. Verslag kascommissie 2015
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11. Begroting 2017

Contributies
Advertenties JB
Bijdragen bijeenkomsten
Rente

Baten
2.800
100
100
10

JB
Bijeenkomsten
Verenigingskosten
Kantoorkosten
Bankkosten
Website
Bestuurskosten
Onvoorzien
Totaal

JONAG

Lasten

1.550
650
150
200
150
150
100
60
3.010

3.010
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