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GA! 

Plant hoop in de harten van mensen 
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Beleidsplan Stichting Go! PLANT HOPE ISRAEL 2022 

1. Naam en contact gegevens van de instelling: 

Stichting Go! Plant Hope Israel (Plant Hope Israel)  
Bosstraat 25, 6015 AK Neeritter 
Email: planthopeisraelministries@gmail.com  
Website: www.planthopeisrael.com 
KvK nummer: 69645485 
RSIN/fiscaal nummer: 857955160  
Bezoek/Postadres: Bosstraat 25, 6015 AK Neeritter  
Opgericht: 21-9-2017 
 

2. Oprichters/initiatiefnemers 

2.1 De stichting Plant Hope Israel wordt geleid door Jennifer Guetta. Zij is een spreekster, 

schrijfster en Bijbels archeologe met joods-christelijk achtergrond.   

2.2. Roeping     

Plant Hope Israel is in het leven geroepen naar aanleiding van een droom waarin Jennifer 

werd opgedragen om hoop te gaan planten in de harten van mensen. 

 

3. Bestuurssamenstelling 

Jennifer Guetta, voorzitter  

Yvonne Carroll, secretaris 

Willem Visser t’ Hooft, algemeen bestuurslid 

Hans Maat, algemeen bestuurslid 

We zijn bezig te zoeken naar een nieuwe Penningmeester 

Het bestuur van Stichting Plant Hope Israel streeft ernaar minstens drie keer per jaar bij elkaar te 

komen en anders zo vaak als de voorzitter of 2 of meer andere bestuursleden dit wenselijk vinden. 

4. Strategie van Stichting Plant Hope Israel (Kernprincipes en uitgangspunten van de instelling) 

4.1. Visie & Missie  

Plant Hope Israel is een bediening die hoop wil planten in de harten van mensen, door te laten zien 

dat God echt is en dat Zijn Zoon Jezus leeft, een bediening die herstel wil bevorderen tussen 

christenen en joden onderling en binnen de verschillende christelijke denominaties. Ook willen we 

eenheid brengen, vreugde en genezing in het hart van de maatschappij. We willen mensen bewust 

maken van de geestelijke wereld, hen toerusten in de gaven van de Heilige Geest zodat zij weer hoop 

kunnen krijgen en gemotiveerd door het leven gaan. We willen dit doen in Nederland, Israël en in 

andere landen, gebaseerd op de tekst: “En de bladeren van de boom zijn voor de genezing van de 

volken.” Openbaring 22:2 

mailto:planthopeisraelministries@gmail.com
http://www.planthopeisrael.com/
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De vraag: 

We leven in een tijd van grote veranderingen in de samenleving. Over de hele wereld nemen we 

kennis van toenemende verdeeldheid, discriminatie, oorlogen, vluchtelingen, lijden en chaos 

waardoor mensen denken dat God niet echt is, of dat Hij hen heeft verlaten en vergeten. In 

Nederland, Israël en andere landen verlangen mensen naar hoop, zij verlangen ernaar om God te 

leren kennen, naar echtheid in Woord en Geest. Zelfs in de kerk heeft 2000 jaar verdeeldheid veel 

gebroken mensen gemaakt. Wetenschap en verkeerde archeologische interpretaties hebben er ook 

voor gezorgd dat veel mensen twijfelen aan de Bijbel. Wanneer mensen hoop hebben verloren, ziet 

hun toekomst er ernstig uit.  

In deze tijd van toenemende verdeeldheid willen we bruggen bouwen en hoop geven. 

HOOP 

Hoop is de verwachting van het goede. HOOP geeft Kracht. Hoop geeft zin in het leven. Hoop geeft 

moed om door te gaan in moeilijke tijden. De wereld verlangt naar HOOP.  

In een tijd dat de wereld hoop op God en op vrede heeft verloren, wil Plant Hope Israel een lichtbaken 

op een heuvel zijn die de naties eraan herinnert dat vrede en verzoening en herstel mogelijk is door 

Jezus en dat Hij de overwinning zal geven.  

Plant Hope Israel wil een plaats zijn voor verdraagzaamheid en begrip, voor wonderen en geloof in 

het onmogelijke, voor herstel en onderwijs, voor genezing van de geest, een plek van inspiratie, voor 

aanmoediging van gelovigen en versterking van het geloof. We streven naar een hernieuwde visie op 

wetenschap en geschiedenis en op archeologische interpretatie. We willen Gods liefde uitdragen door 

mensen te leren elkaar te zegenen in plaats van te vervloeken. We willen ook wandelen in de kracht 

van de Heilige Geest en in de demonstratie van Gods kracht en wonderen. We willen hoop geven aan 

mensen zodat zij herstellen en Gods liefde mogen ervaren. Daarbij willen we vreugde terugbrengen in 

de kerken door de Bijbelse vieringen in eenheid te gedenken. Plant Hope Israel wil Gods 

bovennatuurlijke goedheid laten zien, voor deze generatie en de volgende generaties. 

Algemene doelen (vanuit de statuten) 

1. Hoop planten in de harten van mensen. 

2. Het verkondigen van het Woord van God, dat God echt is en dat Zijn Zoon Yeshua (Jezus) de 

Messias is en leeft. 

3. Het bouwen van een brug van eenheid tussen Nederland, Israël en de andere landen.  

4. Het bevorderen van eenheid en herstel binnen de verschillende kerken.  

5. Het actief participeren in het herstel van de Joodse en christelijke geschiedenis, theologie en 

Bijbelse archeologie en de Bijbel tot leven brengen voor alle generaties. 

6. Het organiseren van Bijbelse vieringen. 

7. Het activeren van de gaven van de Heilige Geest. 

8. Het bevorderen van educatie over de geestelijke wereld en over genezing en bevrijding.   

9. Mensen toerusten om elkaar te leren bemoedigen en zegenen. 

10. Ondersteuning geven aan de bediening van Jennifer en Eliahu Guetta en hun getuigenis 

verspreiden. 

11. Het delen van getuigenissen. 
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Onze activiteiten zijn gebaseerd op geloof en onderwijs en hebben als basis het volgende: 

 Bruggen van eenheid bouwen tussen Nederland, Israël en andere landen, verbinding maken 

tussen joden en christenen, en eenheid bevorderen in de verschillende kerken. Hoop brengen 

door mensen met verschillende achtergronden, kerkelijke of religieuze en politieke 

achtergronden toerusten om elkaar te leren zegenen. 

 Mensen Gods goedheid laten ervaren door hen vrij te zetten en hen te activeren in genezing 

en bevrijding, en toe te rusten in de gaven van de Heilige Geest. Informatie geven over de 

geestelijke wereld en genezing van het hart. 

 Hoop ontstaat door te laten zien in woord en daad dat God echt is en dat Zijn Zoon Jezus de 

dood heeft overwonnen. Hoop planten door te getuigen en actief te participeren in het 

herstel van ons geloof. We willen terug naar echtheid door te zoeken naar de christelijke en 

Joodse wortels van ons geloof. We verlangen herstel in de Christelijke en Joodse geschiedenis, 

Theologie en Bijbelse archeologie, de Bijbel als Woord van God, Israël, de kerk en de Bijbel.   

 We willen hoop planten door samen in eenheid aan Gods tafel te komen en de 

oorspronkelijke Bijbelse vieringen samen met christenen en joden te beleven. De feesten van 

God verbinden ons met God en brengen eenheid en vreugde in de verschillende kerken. We 

planten hoop door elkaar te ontmoeten aan Gods tafel, want daar zijn we allemaal een.  

 We willen hoop planten door te getuigen van de wonderen van God en daarmee ons geloof 

versterken. 

 We willen in Israel gebed houden en trainingen geven en les gegeven en van daar uit naar 

Nederland en de naties uitzenden. Dit doen we om hoop te geven aan mensen in Nederland 

door hun geloof te versterken en te laten zien dat het Bijbelseland en de lessen van Jezus echt 

zijn. Ook willen we trainingen, workshops, studies te houden of een tijd van bezinning, gebed 

en aanbidding en Gods bovennatuurlijke liefde en kracht uit te delen.  

 Het bieden van hulp aan Joden en christenen die beschadigd zijn door discriminatie en 

antisemitisme.  

4.2.  Statutaire doelstelling 

Doelstelling: 

Plant Hope Israel wil zaden van hoop planten in de harten van mensen door hen te laten weten en 

hen te laten zien dat God echt is en om hen geeft. We willen hen inspireren en motiveren door het 

evangelie van Jezus en door een brug te bouwen tussen de kerken onder elkaar en tussen Israël en 

de kerk. Samen willen we de wortels van ons geloof ontdekken, de Bijbelse feesten vieren en 

voortgaan in de kracht van de Heilige Geest.  

De stichting heeft als doel om bruggen te bouwen tussen de naties en Israël, de kerk en Israël, tussen 

mensen en God, onder gelovigen en tussen Joden en christenen. In de geest van Elia willen we 

eenheid en herstel bevorderen (Maleachi 4: 5,6). We willen de kerken tot eenheid roepen, samen te 

komen met Israël en samen Gods feesten te vieren en een zegen voor elkaar te zijn. We bidden dat de 

kerk haar Bijbelse wortels zal leren kennen, dat Israël de levende Messias zal ontdekken, en dat we 

meer eenheid ervaren door samen Zijn feesten te vieren. We verlangen ernaar om de kracht van de 

Heilige Geest te combineren met de wortels van het geloof. Bij Plant Hope Israel willen we mensen 

activeren in de gaven van genezing en bevrijding door de bovennatuurlijke kracht van de Heilige 
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Geest die wordt vrijgegeven in de levens van mensen, om de geschiedenis te herstellen, om te leren 

over de geestelijke wereld en om te getuigen van de wonderen van God. Het verrichten van alles wat 

hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.   

5. Missie en Beleid: Werkzaamheden van de instelling 

5.1 Te verwachten werkzaamheden van de instelling  

De stichting wil haar doel bereiken door het organiseren van diverse activiteiten waarin geloof en 

onderwijs samenkomen, zodat de bovengenoemde doelstelling kan worden bevorderd. Dit doen we 

door bijeenkomsten te organiseren alsmede conferenties, lezingen, workshops, gebedssessies en 

trainingen over geestelijke bevrijding en genezing en door een brug te bouwen tussen Nederland en 

Israel. Ook willen we aan Gods tafel bijeenkomsten organiseren waarin mensen elkaar leren zegenen 

zoals de Bijbelse feesten. Ook willen we informatie geven en publiceren over Israel, de geestelijke 

wereld en getuigenissen van Gods wonderen delen. We willen profetische gebedsgroepen 

organiseren, een nieuwsbrief en website maken, informatie en onderwijs verspreiden via boekjes, 

media, TV, radio, internet. Verder willen we liefdadigheidsprojecten ondersteunen en hulp bieden aan 

mensen die beschadigd zijn door discriminatie en antisemitisme. 

5.2 Beleid  

5.2.1 Uitgeoefende activiteiten Plant Hope Israel  

De stichting is afgelopen jaar reeds actief geweest en heeft het volgende georganiseerd:   

2018 

- Logo, website, brochure, facebook pagina aangemaakt en informatie verspreid via internet.  

- Administratie opgezet, bankrekening geopend en giften systeem via website. 

- Gebedsteam Plant Hope Israël opgestart en databestand aangemaakt. 

- Film-documentaire  Pesach 2015 “Eenheid, vrijheid, hoop” gemaakt en Family 7 uitgezonden.  

- Pesach 2018 georganiseerd in Nijkerk bij House of Heroes. Samen met 70 leiders van 

verschillende kerken in Nederland hebben we in eenheid Pesach gevierd en elkaar gezegend.  

- 5 Trainingen gegeven over genezing en bevrijding.   

- Eerste 6 afleveringen van het kinderprogramma de Diamant gefilmd in Israel in Mei waarin 

we hoop geven door te laten zien dat de Bijbel en God echt is.  

- Verschillende shabbat-gebedsavonden georganiseerd en lezingen gegeven in kerken. 

- Bazuinenviering 2018 samen met 220 christenen, Joden en geïnteresseerden vanuit allerlei 

kerken en landen (inclusief Iran en Israël), waarin we elkaar hebben gezegend. 

- Plant hope Israel middag georganiseerd in Nijkerk November.  

- Boek over onze getuigenis geschreven (Awestruck by Glory), aangepast en uitgever gezocht. 

- Om de twee weken woensdagochtend gebedsgroep geleid bij ons thuis.  

- 3 bestuursvergaderingen gehad. 

 

2019 
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- Pesach 2019 georganiseerd en geleid in Amsterdam bij Gods Embassy met 140 mensen.  

- 5 afleveringen van het kinderprogramma de Diamant gemaakt in Mei in Israel.   

- Shabbat-gebedsavond georganiseerd op 14 juni. 

- 2 x Boek Awestruck by Glory herschreven in overleg met de uitgever. 

- Jerusalem Prayer Breakfast bezocht. 

- Website naar nieuw systeem van Wordpress overgezet en invoer databestand online. 

- Bazuinenviering georganiseerd in samenwerking met Jan Willem vd Bosch. Hij deed de 

Nederlandse kant en wij zijn naar Israel gegaan en hebben vanaf de Olijfberg live 

gepresenteerd naar Nederland. Het was een brug van hoop tussen Nederland en Israel.  

- Israel weekend bezocht en een stand gehuurd voor promotie PHI.  

- 4 Gebedsmiddagen georganiseerd voor de gebedsgroep en 1 x per maand gebedsbrief.  

- 3 nieuwsbrieven geschreven en verstuurd.  

- Voorbereidingsreis Israel voor huis Israel en brug bouwen. 

- Hanukkah bijeenkomst georganiseerd en geleid.  

- 3 bestuursvergaderingen. 

2020 

Het jaar 2020 was anders dan we andere jaren. Plotseling veranderde wereld vanwege covid en 

konden we geen groepen mensen meer bij elkaar brengen of grote evenementen meer organiseren. 

Des ondanks heeft Plant Hope Israel juist veel hoop kunnen planten in de harten van mensen in 

Nederland en Israel en hun kunnen bemoedigen in hun eigen huis.  

Hier is een lijst van onze activiteiten in 2020:   

- Tussen Januari en Maart 2020  hebben we Gebeds-aanbiddingsavonden voor Nederland en 

Israel georganiseerd samen met de stichting Nieuw Hart. Na de lockdown zijn deze avonden 

in kleine vorm doorgegaan. Plant Hope Israel is ook een aparte gebedsgroep opgestart die op 

zondagmiddag samenkomt via live streaming.  

- In Februari in 2020 hebben Jennifer en Eliahu Guetta een groot huis gehuurd op een berg dat 

uitkijkt over het Meer van Galilea ter voorbereiding op het Plant Hope Israel huis. 

- We hebben een grote Pesachmaal in Amsterdam geprobeerd te organiseren, maar deze 

werd afgezegd vanwege covid. Maar we hebben wel veel mensen informatie kunnen sturen 

over de betekenis van Pesach en hoe ze het thuis konden vieren, en ze bemoedigd in de 

moeilijke eerste lockdown. 

- We hebben 12 x nieuwsbrieven geschreven en verstuurd aan 550 mensen, vol met 

bemoedigingen om zo hoop te planten in Nederland en Israel. 

- 2 september 2020 zijn de voorzitter, Jennifer Guetta en haar man Eliahu Guetta naar Israel 

verhuisd om het Plant Hope Huis op te zetten in Galilea. Tijdens de lockdowns zijn ze bezig 

geweest met de verhuizing om het huis voor te bereiden en organisatorische dingen te 

regelen.  

- In deze hele periode hebben we veel Zoom meetings en Facebook live presentaties 

gehouden voor mensen in Nederland. Hierdoor konden we een mooie brug houden bouwen 

tussen Nederland en Israel. Waaronder:  

o Het Bazuinenfeest hebben we live gevierd vanuit Galilea met een verbinding naar 

Nederland waardoor veel mensen het samen met ons konden vieren.  
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o Het Loofhuttenfeest hebben we gevierd op Facebook live samen met Nederlanders, 

en ook hebben we lessen gegeven vanuit onze loofhut.  

o Facebook live vanuit verschillende locaties uit Israel, zoals bij de vissers bij het Meer 

van Galilea.  

- Tijdens de lockdown hebben we doorgewerkt aan het boek Awestruck by Glory/Lichtinslag, 

dat hoop geeft door te laten zien dat Jezus onze Hoop is voor de toekomst en mensen kan 

redden uit elke situatie.   

- We hebben een website gemaakt met voor het boek: www.lichtinslag.nl en ook in het 

Engels: www.awestruckbyglory.com. Op de website staan ook veel artikelen over leven in 

vrijheid. 

- We hebben een trailer gemaakt en marketing materiaal bedacht voor het boek.  

- De Nederlandse versie van het boek is uitgebracht op 15 december (in het midden van een 

Lockdown). De boekpresentatie hebben we gehouden op de berg van Verheerlijking (De berg 

Tabor) in Israel en live uitgezonden naar Nederland.   

- Plant Hope Israel heeft 10 procent van haar giften kunnen geven aan het project “Davids 

Children” om risicovolle tieners te helpen in Tiberius, Israel. 

  

2021 

Het jaar 2021 was nog steeds anders en vanwege covid konden we geen grote groepen mensen bij 

elkaar brengen. Des ondanks heeft Plant Hope Israel juist veel hoop kunnen planten in de harten van 

mensen in Nederland, Israel en Amerika en hun kunnen bemoedigen. De stichting heeft God’s woord 

verkondigd en educatie gegeven door 11 webinars en online bijeenkomsten te houden via facebook 

live en zoom en ook artikelen online gezet. We hebben eenheid bevorderd en het terug gaan naar 

onze Bijbelse wortels door de Bijbelse vieringen te organiseren en mensen elkaar laten zegenen, ook 

live uitgevonden naar Nederland en Amerika. We hebben mensen hoop gegeven door getuigenissen 

van Gods goedheid te delen door Jennifer’s boek Awestruk by Glory te promoten. We hebben een 

brug gebouwd tussen Nederland en Israel door alles live te streamen vanuit Israel naar Nederland. 

Ook hebben we veel gebedsgroepen geleid, 12 nieuwsbrieven verstuurt en informatie gegeven via 

internet. 

Hier is een lijst van onze activiteiten in 2021: 

- Spreken/webinars/seminars: God’s Woord verkondigen en educatie geven 

o Purim webinar, Pesach vieren, spiritual warfare and Purim, spiritual warfare and Pesach, 

Feast of Trumpets, Hanukkah webinar, archaeologist meets the glory of God, The Secret of 

Dreams, Shavuot & Pentecost, Jezebels Tactics exposed, The Bible as the Living Word. 

Verschillende artikelen geschreven daarover.  

- Project “Bijbelse vieringen”: Eenheid brengen en terug gaan naar hun bijbelse wortels  

o Twee bijeenkomsten voor Pesach georganiseerd. Samen met de Messiaanse Gemeente 

Poriah en de Alijah Return Center hebben we een Pesach georganiseerd voor 50 mensen met 

ook een live verbinding naar NL en Amerika in het Plant Hope Huis in Galilea. In Jerusalem 

hebben de dag daarna ook Pesach georganiseerd in de Stad van David. 

o In Juni hebben we Shavuot georganiseerd voor een kleine groep in Jerusalem en 

pinksterochtend gebed geleid vanuit de Stad van David met live verbinding.  

http://www.lichtinslag.nl/
http://www.awestruckbyglory.com/
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o In Jerusalem hebben we het Bazuinenfeest/Feast of Trumpets live gevierd met verbinding 

naar NL. We hebben ook een belangrijke gebedswandeling georganiseerd voor messiaanse 

leiders en de mensen van gebedshuizen in de stad van David, het oorspronkelijke Zion.  

o Bijeenkomst georganiseerd op het Loofhuttenfeest in Galilea. 

o Live zoom from Nazareth uitgezonden naar NL. 

- Project “Getuigenis”: Gods woord verkondigen en delen van getuigenissen 

o Boekpresentatie Awestruck by Glory in Jeruzalem georganiseerd met live verbinding via Zoom 

naar NL en Amerika. We hebben de getuigenis van Jennifer kunnen vertellen door het op FB 

te zetten en flyers en posters te maken en we hebben een Engelse boek trailer gemaakt.  

o Verschillende video’s en clips gemaakt met Jennifer’s getuigenis en op Youtube gezet.  

- Bruggen bouwen Nederland-Israel-Amerika 

o Veel live verbindingen gemaakt via zoom. 

o In Juli hebben we een korte tour in Nederland gemaakt waarin we een Sabbatsavond hebben 

georganiseerd voor de partners en achterban. Ook heeft Jennifer gesproken in Nunspeet, en 

hebben we een bezoek gebracht aan partners en een bestuursvergadering gehad.  

o Een nieuw Telegram kanaal gestart: Prophecy from the Galilee om mensen hoop te geven 

vanuit Israel  

- Gebed 

o Zeven gebedsbijeenkomsten geleid: Prayer from the Galilee 

o Gebedsgroep Plant Hope Israel gehouden elke zondag of maandagavond. 

o Gebedsmeeting op Yom Kippur geleid. 

- Algemeen: Twaalf Nieuwsbrieven geschreven voor de achterban (600 mensen) vol bemoediging en 

hoop, website bijgehouden en artikelen geschreven en toegevoegd. Fb en youTube geupdate,  

opzetten plant hope webshop. 

Financiële ontwikkeling:  

Plant Hope Israel heeft in 2021 ongeveer 7,500 donaties gekregen en ook ongeveer 7,500 

uitgegeven. Plant Hope Israel heeft ongeveer 20 vaste partners die maandelijks een bedrag 

overmaken, en die zorgen voor een vaste inkomen en steun. Daarnaast zijn er ook losse donaties 

voor specifieke projecten. Plant Hope Israel heeft dit bedrag gebruikt om de hierboven genoemde 

activiteiten uit te voeren. Vanwege de covid situatie, is meer geld uitgegeven aan adverteren via 

social media, zoom en de website. We hebben verschillende projecten kunnen ondersteunen, zoals 

getuigenis en de Bijbelse feesten. Ook is er een gedeelte uitgegeven aan kosten van een vrijwilliger, 

kantooronderhoud en promotie van het getuigenis Awestruck by Glory om mensen hoop te geven. 

We dachten dat plant hope ook meer zelf het boek zou verkopen en hebben de webshop van Plant 

Hope in augustus klaargemaakt. De winst die plant hope inkoopt dan, gaat naar plant hope. Maar 

deze heeft nog maar enkele verkocht.  

5.2.2 Toekomst korte termijn (2022):   

- Vooruitblikt: 2022 

Plant Hope Israel wil in 2022 vooral getuigen dat God echt is en zo laten zien dat Jezus leeft 

en onze hoop is.  We willen ook een brug bouwen tussen Nederland en Israel en ook naar 

Amerika. We volgen Zijn leiding en vieren ook samen de Bijbelse Feesten om eenheid te 

brengen tussen de kerk en Israel, jood en niet jood. Ook planten we hoop door de 

bovennatuurlijke kracht van Jezus te laten zien en mensen les te geven over de geestelijke 

wereld en de liefde van God. We weten niet wat 2021 brengt, maar dit zijn onze algemene 

planning:  
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o Lezingen geven over geestelijke strijd, Israel, de Bijbelse Feesten, archeologie en de 

Bijbel en over Jezus als Messias. 

o De Bijbelse Feesten organiseren en uitzenden naar Nederland.  

o De Engelse versie van het Boek Awestruck by Glory ondersteunen en promoten om 

zo hoop te planten. In dien mogelijke ook te verkopen en te promoten in Nederland 

en Amerika en bijeenkomsten te houden.  

o Een project opstarten om Awestruck by Glory in het Hebreeuws te vertalen en in 

Israel uit te brengen. 

o Tours door Nederland en/of America.  

o Gebedsgroepen leiden via zoom en indien mogelijk ook samenkomsten organiseren 

en ook een plek van gebed voor Nederlanders maken in Israel.   

o Bijeenkomsten en trainingen geven en uitzendingen naar Nederland, huis 

bijeenkomsten organiseren. 

o 12 Nieuwsbrieven maken en versturen. 

o Filmpjes maken op locatie in Israel, met bemoedigingen van uit de Bijbel om zo 

mensen in Nederland en de wereld te bemoedigen.  

o Podcast serie maken. 

o Informatie over Israel, en ook over Jezus verspreiden via Social Media  

 

5.2.3 Lange termijn:   

 

 Het voortzetten van de hierboven genoemde activiteiten. 

 Bijbelse feesten en ‘Aan Gods tafel vieringen’ organiseren samen met Joden en 

christenen. 

 Het geven van lezingen en het maken van lespakketten, trainingen en workshops. 

 Conferenties en gebedsgroepen organiseren. 

 Het ontwikkelen van media zoals nieuwsbrieven, podcasts, film documentaires van 

getuigenissen.   

 Uitbreiden over alle verschillende kerken. 

 Getuigenissen publiceren en te promoten om mensen te bemoedigen en hoop te geven. 

 

5.3. Website en social media: 

We maken gebruik van verschillende social media, onder andere Facebook, Twitter en 

Instagram. Via de website en social media kondigen we de verschillende events aan, delen we 

getuigenissen en informeren we mensen informatie over de doeleinden van Plant Hope Israel. 

6. Organisatiestructuur   

6.1. Algehele leiding  

Plant Hope Israel is een initiatief van Jennifer Guetta. Jennifer is samen met het bestuur 

geestelijk verantwoordelijk voor alle activiteiten. Jennifer geeft als voorzitter de algehele 

leiding aan Plant Hope Israel.  
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6.2. Beschrijving van de taakstelling en van de bestuursverhoudingen binnen het bestuur  

Het bestuur van de stichting bestaat uit 3-5 personen. Op dit moment bestaat het bestuur uit 

4 personen, een voorzitter, een secretaris en 2 algemene leden. We zijn op zoek naar een 

penningmeester. Het bestuur draagt samen met de oprichters, de geestelijke 

verantwoordelijkheid om alle activiteiten binnen Plant Hope Israel te bewaken. De 

bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig 

mogelijk worden voorzien. De functies voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen door 

een persoon worden vervuld, maar liever niet. De bestuurders worden benoemd voor 

onbepaalde tijd.  

6.3. Raad van Toezicht  

In de toekomst willen we een raad van toezicht maken die adviseert en toeziet op het bestuur. 

6.4. Vrijwilligers 

De stichting werkt met veel vrijwilligers voor verschillende bijeenkomsten.  
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7. Beheer financiële middelen 

7.1 Afwezigheid van winstoogmerk 

De stichting heeft geen winstoogmerk, en beoogt het algemeen nut. 

7.2  Werving van gelden 

De stichting beoogt haar fondsen met namen te werven uit donaties en (periodieke) giften. En 

daarnaast ook door sponsoring van partners, en/of activiteiten zoals betalingen van 

deelnemers aan onder meer conferenties, trainingen en workshops, alsmede uit speciale 

(online) sponsoracties en uit de verkoop van boeken en andere artikelen. Hierbij willen we de 

bijdragen van deelnemers zo laag mogelijk houden om het toegankelijk voor iedereen te 

maken.  

7.3 Beschikken over het vermogen van de stichting  

De stichting kan eigen vermogen hebben. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan 

van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, mits 

een dergelijk besluit unaniem genomen is door het gehele functie zijnde bestuur. Het bestuur 

is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich 

als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 

zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Erfstellingen mogen worden 

aanvaard. 

Op dit moment heeft de stichting nog geen vermogen.  

Het bestuur zorgt ervoor dat er niet meer vermogen wordt aangehouden door de stichting 

dan nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van het doel 

van de stichting. En het bestuur zorgt ervoor dat de kosten van werving van gelden en de 

beheerskosten van de stichting in redelijke verhouding staan tot de besteding ten behoeve 

van het doel van de stichting (zie statuten 7.5).  

7.4 Bestemming liquidatiesaldo 

Bij opheffing van de stichting zal een batig liquidatiesaldo worden besteed ten behoeve van 

een algemeen nut beogende instelling in de zin van de Algemene wet inzake rijksbelastingen 

of een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut 

beoogt, met dien verstande dat voormelde instelling te allen tijde een overeenkomstige 

doelstelling als die van de stichting dient te hebben. 

7.5 Uitkeringen 

Bestuur 

Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers en zij ontvangen geen beloning voor hun 

werkzaamheden voor de stichting. 
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Medewerkers 

De stichting heeft geen medewerkers in dienst.  

Vrijwilligers 

De stichting werkt met verschillende vrijwilligers. De meesten van hen verrichten hun 

vrijwillige werkzaamheden incidenteel en ontvangen hiervoor geen beloning. Een kleinere 

groep vrijwilligers verrichten werkzaamheden op structurele basis en zij kunnen hiervoor een 

vrijwilligersvergoeding ontvangen, indien dit vooraf is overeengekomen. 

7.6 Financieel beleid 

Het bestuur van de stichting zorgt jaarlijks voor een financieel jaarverslag. Dit wordt 
opgemaakt door Gabriël Financiële Bescherming. Dit jaarverslag is een weergave van de 
inkomsten en uitgaven van het afgelopen boekjaar en het vermogen per ultimo. Dit verslag 
zal binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar van de stichting door het bestuur zijn 
vastgesteld. Hetzelfde geldt voor de begroting voor het dan lopende jaar.  
 

7.7 Publicatie  

De Stichting publiceert binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar een financiële 
verantwoording van het laatste boekjaar (en voorgaande boekjaren ter vergelijking) op haar 
website. Uit deze financiële verantwoording blijkt o.a. de verhouding van de beheerkosten 
van de Stichting tot de bestedingen. 
Deze financiële verantwoording bestaat uit: 
• Balans 
• Toelichting Balans 
• Winst-en verliesrekening 
• Toelichting winst-en verliesrekening 
De stichting zal haar financieel jaarverslag, begroting en overige publicatieverplichtingen 

publiceren op https://planthopeisrael.com/plant-hope-israel/officieel-financieel/ Dit zal 

periodiek worden geactualiseerd. 

https://planthopeisrael.com/plant-hope-israel/officieel-financieel/

