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JAARVERSLAG VRIENDENKRING SEKEM 2020

Het jaar 2020 was vanwege de corona-pandemie een moeizaam jaar waarin we niet veel concrete acties 
konden ondernemen. De SEKEM-dag heeft niet plaats kunnen vinden en we hebben maar zeer beperkt in 
winkels en op beurzen kunnen staan. 

Bestuur & Leden 

Het bestuur bestond sinds de jaarvergadering op 10 oktober uit Hendrik Jan Bakker (secretaris), Bert de 
Graaff (voorzitter), Corien Hoek (lid), Hugo Stekelenburg (lid) en Ellen Winkel (penningmeester). Hans Schut 
woonde een aantal bestuursvergaderingen bij en adviseerde het bestuur. 

Aantal leden per 31 december: 258 
Nieuwe leden: 19 
Uitgeschreven: 18 
Aantal belangstellenden per 31 december: 228 
De Facebookgroep had op 31 december 275 leden, 111 meer dan een jaar eerder. 
Het Twitteraccount had 53 volgers, 7 meer dan een jaar geleden. We gebruiken het niet actief. 

Het bestuur vergaderde in 2020 negen maal.  
Er verschenen vier nieuwsbrieven. 

Vanwege de corona-pandemie konden we dit jaar geen SEKEM-dag organiseren. We hielden een virtuele 
jaarvergadering. 

Tijdens de jaarvergadering op 10 oktober verwelkomden wij Hugo Stekelenburg als nieuw bestuurslid. Hij zal 
zich vooral op fondsenwerving en jongeren richten. 

Bestuurslid Hendrik Jan Bakker veranderde zijn/haar naam in Anne Hendrik Bakker. Anne heeft aangegeven 
het wat rustiger aan te willen doen. Dat betekent dat we moeten omzien naar een vrijwilliger die een deel van 
de publiciteitswerkzaamheden op zich wil nemen. 

Inkomsten en bestedingen 

De vereniging vraagt haar leden een bijdrage van minimaal € 25,00 per jaar. Veel leden geven een aanzienlijk 
hoger bedrag, waardoor de gemiddelde bijdrage dit jaar uitkwam op € 68. Het totaalbedrag van de 
ledenbijdragen en algemene schenkingen kwam uit op € 11.367, ruim € 1.000 meer dan begroot. De totale 
inkomsten in 2020, inclusief alle projectbijdragen, bedroegen bijna € 69.000. 

Hieronder volgt een verslag per doelstelling van onze vereniging. 

SEKEM bekend maken 
• Vanwege de corona-pandemie hebben we de reis naar SEKEM, die voor het najaar van 2020 stond

gepland, moeten annuleren.
• Sinds het najaar van 2019 verkoopt de biologische voedselcoöperatie Odin verschillende soorten

SEKEM-kruidenthee in haar winkels. Anne was op 7 maart aanwezig in de winkel in Den Haag en op 27
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september in een stand van Odin op de Groenmarkt in Arnhem om het verhaal van SEKEM te vertellen 
en de thee te promoten. Promoties in de winkels in Breda (Bert) en Arnhem (Anne) moesten worden 
uitgesteld. 

• We deden een kerstactie: een pakket van een boek, twee doosjes SEKEM-thee en een gratis 
lidmaatschap voor een (klein)kind. Er zijn drie pakketten besteld. Dat is wat teleurstellend. We kwamen 
laat met de actie. We doen het volgend jaar weer. 

• Er zijn dit jaar ongeveer 100 exemplaren van de autobiografie van Ibrahim Abouleish verspreid (het 
merendeel via Uitgeverij Jan van Arkel). Dat heeft € 1.371 opgeleverd. Het totaal aantal verspreide 
boeken komt daarmee op  ca 900.  

• We hebben een folder gemaakt over de mogelijkheden om SEKEM in je testament op te nemen. Deze 
folder is onder de leden verspreid. 

• Het logo en het briefpapier zijn aangepast. Bij het logo hebben we, net als SEKEM zelf, het symbool van 
het zonnewiel laten vallen. Wij ontvingen opmerkingen van mensen die het met een hakenkruis 
associeerden. Het briefpapier is wat moderner vormgegeven met de adresgegevens rechts boven in 
plaats van onderaan. 
 

SEKEM steunen 
• In samenwerking met en naar een idee van Wilbrord Braakman, gepensioneerd biologisch 

bloembollenteler in Schagen, hielden we een bloembollenactie en een actie in de Dominicuskerk in 
Amsterdam. De opbrengst van € 725 kwam aan SEKEM ten goede. 

• We ontvingen een grote schenking van € 10.000, waarvan € 5.000 is bestemd voor Greening the Desert 
en de opbouw van de farm in Wahat. Er kwam nog € 200 binnen voor ditzelfde doel. 

• De andere helft van de schenking (€ 5.000) is bestemd voor beurzen. Daardoor konden we in 2020 
€ 10.000 aan beurzen bijdragen. Acht donateurs hebben speciaal voor dit doel een schenking gedaan. 
Vanuit de algemene middelen is € 2.000 aangevuld. Zo konden 8 studenten een beurs krijgen. 

• Triodos Foundation heeft met € 7.500 de opleiding van twee Egyptische euritmiedocenten in Engeland 
ondersteund, zodat zij zich verder hebben kunnen bekwamen in de kunst van de euritmie en op 
professionele manier lessen op SEKEM kunnen verzorgen. 

• Ook heeft Triodos Foundation € 10.000 bijgedragen aan een nieuw project op SEKEM, gericht op de 
selectie van zaden die optimaal passen bij de teeltomstandigheden in de woestijn. 

• Fundraising 
o In 2019 is de Vriendenkring in samenwerking met de andere Europese vriendenkringen en SEKEM 

meer aandacht gaan geven aan fundraising. In 2020 is daar verder aan gewerkt, zij het dat de 
pandemie dat wel lastiger maakte. Om grote ambities van SEKEM – zoals onder andere vastgelegd in 
de visie voor 2027 en 205 – te kunnen realiseren, is er veel geld nodig. Daarnaast vragen de sociale, 
culturele, medische en educatieve activiteiten veel middelen. Een deel van de kosten wordt door de 
goed draaiende SEKEM-bedrijven gedragen. De bedrijven hebben echter nog steeds te maken met 
hoge lasten aan rente en aflossing op financieringen. Niet alle ambities kan SEKEM dus zelf 
financieren. Daarom blijven schenkingen aan de SEKEM Development Foundation en ten behoeve 
van beurzen voor scholieren en voor studenten van de Heliopolis University zeer welkom.  

o De fundraising heeft drie accenten: kleine donaties & crowdfunding, partnerships met grotere donoren 
en nalaten aan SEKEM. Deze aanpak wordt samen met SEKEM en met name de Duitse 
vriendenkring doorontwikkeld.  

o Van het in 2019 hiervoor door de Europese vriendenkringen en SEKEM beschikbaar gestelde budget 
van € 36.000 is ca 45% benut (was 25% eind 2019). In 2019 heeft de Vriendenkring aan dit budget 



 

3 
 

€ 6.500 bijgedragen. Als direct gevolg van het fundraisingproject is in 2020 in Nederland en Duitsland 
samen voor ca. € 90.000 aan extra schenkingen ontvangen.  

o In 2020 zijn fundraisingmaterialen ontwikkeld en is met steun van Commonland Foundation door 
filmmaker John D. Liu een video over SEKEM samengesteld. In 8 minuten schetst deze video aan 
potentiële donoren een beeld van SEKEM met een oproep tot partnership.  
Zie https://youtu.be/gu12a_bo448. Daarnaast zijn er brochures gemaakt, die nu gebruikt worden bij 
het leggen van contacten met charitatieve stichtingen, bedrijven, vermogende mensen en andere 
potentiële donoren die beschikken over ruime middelen. Het opbouwen van relaties met dit type 
potentiële partners vergt geduld. In 2020 zijn diverse aanvragen gedaan, nog zonder succes. 
Schenken aan SEKEM heeft directe, zichtbare impact, wat voor schenkers erg belangrijk is. Door de 
pandemie konden dit soort partijen helaas niet worden uitgenodigd om naar SEKEM te komen. 

o Daarnaast is verder gewerkt aan crowdfunding. Via de website www.givethechange.nl  is ten behoeve 
van de aankoop- en installatiekosten van drie roterende irrigatiesystemen (center-pivots) voor de 
nieuwe farm in Wahat (Bahariya oase) in het kader van het project 'Greening the Desert' € 24.384 
ontvangen. De actie liep oorspronkelijk van 1 oktober tot en met 31 december 2019, maar werd 
verlengd. Rechtsreeks aan de Vriendenkring zijn ook bedragen geschonken voor dit en enkele andere 
projecten. In samenwerking met de vriendenkring in Duitsland zijn ‘donatieknoppen’ op de website 
van SEKEM en van de Duitse en Oostenrijkse vriendenkringen geplaatst. De eerste resultaten zijn 
positief. De gekozen service provider kan helaas nog geen iDeal aanbieden. Daarom heeft de 
Vriendenkring nog geen donatieknop op de eigen website geplaatst. 

o De Vriendenkring ontving naast de vaak flinke lidmaatschapsbijdragen in 2020 een donatie van 
€ 10.000 met eenzelfde toezegging voor de komende 4 jaar. Voor het organic seeds-project en 
euritmie-opleidingen werden van de Triodos Foundation schenkingen ontvangen van € 10.000 en 
€ 7.500.  

o Naast partnerships, schenkingen en crowdfunding is ook een ‘laatste donatie’ aan SEKEM een goede 
mogelijkheid om aan toekomstige generaties wat na te laten. Een flyer over nalaten aan SEKEM is 
onder onze leden verspreid. Zie ook hier: https://netherlands.sekem.com/sekem-steunen/  

o Fundraising is in 2020 in toenemende mate een van de kernactiviteiten van de Vriendenkring 
geworden. Dit is met name ingegeven vanuit de ambitie van SEKEM om samen met de vele vrienden 
en partners de ‘SEKEM Vision Goals’ voor 2027 en 2057 te realiseren. De Vriendenkring blijft hier ook 
in 2021 veel aandacht aan geven.  

• Zoals ieder jaar droegen we € 3.000 bij aan de euritmie: lessen die aan scholieren, studenten en 
medewerkers worden gegeven, het opleiden van Egyptische euritmisten en het verzorgen van optredens. 

• Door de devaluatie van de Egyptische pond is het voor de SEKEM-bedrijven nauwelijks mogelijk aan de 
uitgaven van de SEKEM Development Foundation voor o.a. de salarissen van de leerkrachten van de 
SEKEM-school bij te dragen. Daarom heeft SEKEM een dringend beroep op de Europese 
vriendenkringen gedaan om extra geld over te maken. Wij hebben in 2020 € 2.500 uit de algemene 
middelen kunnen bijdragen. 
 

Werken in Nederland en België 
Vanwege de coronacrisis was het niet mogelijk activiteiten te ontplooien. 
 
Overige zaken 
 
• Op 1 augustus verwelkomden we twee studenten van de Heliopolis Universiteit, Nourhan Abouleish en 

Asmaa El-Bahnaswy. Zij volgden eerder colleges aan de Alanus Hochschule in Alfter. Corien en Anne 
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lieten hen Den Haag zien. Vervolgens brachten zij twee weken door bij kaasboerderij Het Noorderlicht in 
Noordeloos. 

• Esther van Oosten en Ahmed Fathy woonden met hun 4 kinderen bijna een jaar in SEKEM. Zij waren 
actief in de kinderdagopvang, de school en richtten mede het Bastana-café op, een levendige 
ontmoetingsplek voor alle bewoners van SEKEM. Helaas heeft SEKEM geen voortgang aan hun verblijf 
gegeven. 

 
Begroting 2021 
 
Voor 2021 volgen we dezelfde lijn en zijn er weinig bijzonderheden. Als extra activiteit zijn we van plan een 
visiedag te organiseren om met leden, belangstellenden en experts na te denken over hoe we ons werk als 
Vriendenkring voor de toekomst willen organiseren (begroot is € 1.500). Verder willen we het geld dat over is 
na het opheffen van het ‘Revolving Fund’ (een fonds t.b.v. fondsenwerving dat in 2019 is opgeheven) 
bestemmen als ‘extra bijdrage voor het SEKEM Development Fund (€ 2.487). Dat geldt ook voor het 
overschot van 2020 (we kregen € 3.592 meer binnen dan we hebben uitgegeven). Samen is er dus € 6.079 
als ‘extra voor SDF’ begroot. 
 



Jaaroverzicht Vereniging Vriendenkring SEKEM over 2020  

BATEN Begroting '20 Realisatie '20 Begroting '21 LASTEN Begroting '20 Realisatie '20 Begroting '21

Ledenbijdragen, algemene schenkingen 10.000 11.367 12.000 Organisatiekosten2)
1.500 1.789 2.500

Bloembollenactie 725 Publiciteit/SEKEM bekend maken
3)

1.000 604 1.500

Kerstpakketactie 102 Organisatie Visiedag in november 2021 1.500

doeldonaties

gerichte schenkingen 50.000 Vaste bijdrage euritmie 3.000 3.000 4.300

tbv studiebeurzen HU
1)

2.400 8.000 studiebeurzen HU-studenten 5.000 10.000 10.000

tbv Greening the Desert/ opbouw van Wahat1)
5.200 Greening the Desert/ opbouw Wahat 20.000 29.584 5.000

tbv Greening the Desert (Triodos Foundation) 20.000 24.384 Diverse projecten 32.121

tbv euritmie opleiding Egyptische docenten (Triodos Foundation) 7.500 Euritmie opleiding Egyptische docenten 7.500

tbv Organic Seeds Project (Triodos Foundation) 10.000 Organic Seeds project 10.000

tbv gezondheidszorg 150 Gezondheidszorg 150

Extra aan SDF
4)

2.496 2.500 6.079

tlv legaat mw Schilthuis 6.000 Voorinvestering Fundraising Project 6.000

Verkoop biografien Ibrahim Abouleish 750 1.371 1.000 afname voorraad kaarten en speenzakjes 154 154

diversen (vrijgevallen crediteur) 75

saldo 3.592

Totaal 39.150 68.874 63.000 Totaal 39.150 68.874 63.000

 

Organisatiekosten (publ, drukw, bankk) als % reguliere inkomsten 5)
9% : dit is onder de CBF-norm van 25%

BALANS 2020

ACTIVA 31-12-2020 1-1-2020 PASSIVA 31-12-2020 1-1-2020

Triodos 16.825 30.311 Vermogenssaldo 10.060 6.468

Triodos Spaarrekening 24.075 5.085 Reservering projecten uit legaat mw T. Schilthuis 7.521 7.522

Kleine euro kas 86 Reservering opheffing Revolving Fund 2.487 2.487

Kaarten en speenzakjes 0 154 Risicoreserve Sekemreizen 1.192 1.192

Voorraad biografieen Abouleish (600 stuks)
8)

pm pm

Debiteuren 1.109 1.005 Crediteuren6)
599 150

Te ontvangen posten 4.384,00 Te betalen posten7)
24.534 18.822

Totaal 46393 36.641 46.393 36.641

1) We hebben een schenking ontvangen van 10.000, die voor de helft besteed is aan beurzen en voor de helft aan Greening the Desert/de opbouw van Wahat

2) Meer portokosten door meer nieuwsbrieven

3) Geen jaardag door corona

4) Het begrote bedrag van 6079 euro voor 2021 is de optelsom van het saldo in 2020 (3592) en de reservering opheffing Revolving Fund (2487)

5) Bij reguliere inkomsten zijn de projectinkomsten van Triodos Foundation niet meegeteld  

6) Er is 75 betaald  van de 150 op de beginbalans, de andere 75 vervalt

7) Bedragen die begin 2021 aan Sekem zijn betaald, maar nog bij 2020 horen (zoals Organic Seeds project, Give the change, schenking V/vD)

8) Er is voor gekozen de waarde van de boeken niet op de balans te zetten. Alle kosten, gemaakt voor de productie van het boek, zijn inmiddels terugverdiend. Bij verkoop van een boek gaat nu de

volledige opbrengst naar SEKEM


