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Jaarverslag over het jaar 2020
Voorwoord
Het jaar 2020 was voor Stichting ILOZ een jaar met ongekende hoogte- en dieptepunten. Vanwege de
wereldwijde corona-epidemie konden geplande activiteiten niet doorgaan of moesten drastisch
gewijzigd worden. Dit had grote impact op zowel de activiteiten als op de begroting.
In dit jaarverslag treft u de volgende onderdelen aan:
1. Inleiding, met daarin algemene gegevens van de Stichting ILOZ
2. Financieel jaarverslag over 2020 , waarin de balans en de staat van baten en lasten over 2020
wordt weergegeven. en
3. Secretarieel jaarverslag, waarin verslag wordt gedaan van de activiteiten, die het ILOZ in
2020 heeft gedaan ten behoeve van het realiseren van haar doelstelling.
4. Bijlagen

Inleiding
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Mailadres :
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KvK-nummer :

22 maart 2019
Stichting Interlevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer
Zoetermeer
Hildebrandhove 94, 2726 AZ, Zoetermeer
www.iloz.org
info@iloz.org
859864777
74343866

Doelstelling
Het behartigen van belangen van natuurlijke personen en organisaties, zoals de verschillende
geloofs-, culturele en levensbeschouwelijke gemeenschappen en het bevorderen van de goede
onderlinge relatie, alsmede het bieden van een platform voor ontmoeting, dialoog, gesprek en
samenleven.
Bestuurssamenstelling:
Voorzitter :
Shamier Madhar
Secretaris :
Els Alebregtse
Penningmeester :
Flip Bakker
Benoemen Statutair Bestuur
De leden van het bestuur worden door het bestuur benoemd. Het bestuur kiest uit zijn midden een
voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester
kunnen in een persoon worden verenigd. Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd.
Beloningsbeleid
Er zijn geen medewerkers in loondienst bij Stichting ILOZ. Aan de bestuurders kan geen beloning
worden toegekend. Kosten kunnen worden vergoed aan de bestuurders op vertoon van
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bewijsstukken. In 2020 is een kostenvergoeding uitbetaald aan de voorzitter voor het hosten
(jaarlijks, € 90) van de ILOZ-website.
Beleidsplan
Het ILOZ heeft haar inzet in 2017 verwoord in het Manifest Waardevol Zoetermeer. Grondslag voor
dit manifest is het zgn. Charter of Compassion. Dit Charter is door ILOZ geagendeerd in de
Zoetermeerse samenleving. In 2018 werd het Charter namens de gemeente ondertekend door
burgemeester Aptroot. Daarna door de verschillende ILOZ-deelnemers en ILOZ-partners in
Zoetermeer. In het manifest zijn de volgende hoofdstukken onderscheiden: zingeving en
burgerschap; informele zorg- en hulpverlening aan onze (mede)burgers; participatie en verbinding.
Zingeving en burgerschap. Levensbeschouwelijke organisaties leveren, elk vanuit hun eigen
achtergrond en overtuiging, bijdragen op het gebied van waarden en normen die de samenleving in
Zoetermeer versterken. Juist op het gebied van veiligheid, onderwijs, anti-radicalisering en integratie
kan de inbreng van levensbeschouwelijke organisaties van toegevoegde waarde zijn.
Informele zorg- en hulpverlening aan onze (mede)burgers. Naast de formeel georganiseerde zorg- en
hulpverlening (gemeentelijke en maatschappelijke organisaties) is er aanvullend ook veel activiteit op
informeel gebied door vrijwilligersorganisaties vanuit kerken, moskeeën en andere
levensbeschouwelijke organisaties.
Participatie en verbinding. Juist op het gebied van het verbinden van de verschillende
bevolkingsgroepen en hun diversiteiten in achtergrond en levensbeschouwing kan het ILOZ als
platform van levensbeschouwingen en culturen van belangrijke maatschappelijke betekenis zijn.

Financieel Jaarverslag
De verschillende activiteiten van het ILOZ worden op projectbasis georganiseerd. De kosten worden
gedekt uit bijdragen van de gemeente Zoetermeer, van goede doelen fondsen, en donaties ILOZdeelnemers, bedrijven en particulieren.
Toelichting op de balans
Het vermogen van het ILOZ (activa) wordt gevormd door het banksaldo ultimo 2020. De
bestemmingsreserve is gecorrigeerd voor kosten in 2020 die in 2021 zijn betaald.
Toelichting op de staat van baten en lasten
De baten worden gevormd door het banksaldo op 1 januari 2020 en de bijdrage van de gemeente,
voortkomend uit de toezegging van de gemeenteraad in 2019. Baten komen ook voort uit de
projectfinanciering, mn. die van de Vredesweek: fondsbijdragen en inkomsten uit activiteiten.
Incidenteel zijn er bijdragen vanuit deelnemers ILOZ.
Voor de lasten is de aansluiting op de begroting verstoord door mn. de gevolgen van de lockdown
vanwege de covid-19 pandemie. Daardoor zijn activiteiten vervallen (dialoog voorjaar, samen voor de
stad 2020), cq. online uitgevoerd (dialoog najaar 2020).
Aansluiting op de begroting is ook gewijzigd door het opnemen van de kosten voor pr en
communicatie bij de resp. projecten. Datzelfde is ook gebeurd met de organisatiekosten (vergoeding
voor vrijwilligers); ook die zijn meegenomen bij de projecten (Vredesweek).
Met het Forum dienen de kosten over 2020 nog te worden verrekend.
De uitgaven voor ondersteuning betreffen mn. afgeboekte leningen voor aanschaf van een
vervangende accordeon, en voor proceskosten ivm gezinshereniging. Deze uitgaven zijn betaald uit
de bijdrage die in eerdere jaren is ontvangen van de Pelgrimshoeve tbv. de opvang van vluchtelingen.
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Balans en Staat van baten en Lasten
Balans ultimo 2020
Activa
Vorderingen
liquide middelen (bank)
totaal activa
Passiva
bestemmingsreserve
crediteuren
totaal passiva

€ € 11.645
€ 11.645
€ 10.855
€ 790*
€ 11.645

Staat van Baten en Lasten 2020
Saldo ILOZ 01-01-2020
bijdrage gemeente
donaties deelnemers
bijdragen vredesweek
Fonds 1818
kas (drive-in)
totaal baten

€ 7.888
€ 10.000
€
145
€ 4.000
€
354
€ 22.387
Begroting 2020

Activiteiten
. nieuwjaar
. samen voor de stad
. vredesweek
. dialoog (2x)
. overig
Organisatie ILOZ
. Forum
. overig
PR & Communicatie
. website (hosting)
. overig
Bijz. Projecten
. 1 juli betoging tegen racisme
. ondersteuning
Totaal lasten
Batig saldo:

€
56
€
€ 7.132
€
€ 542

€
500
€ 1.000
€ 5.000
€ 2.000
€
500

€
€

pm
164

€
500
€ 1.000

€
€

90
-

€ 1.675
€ 1.083
€ 10.742

€
€

150
500

€
pm
€
pm
€ 11.150

€ 11.645

*Dit betreft nog te betalen kosten over 2020 in 2021
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Secretarieel Jaarverslag
In 2019 is het ILOZ op 22 maart 2019 een stichting geworden met een bestuur (zie boven). Het ILOZ
kent deelnemers en partners en bereikt samen met haar deelnemers en partners een groot deel van
de Zoetermeerse samenleving (zie bijlagen)
Samen met de ambassadeur van Vrede zoeken we de verbinding met de Zoetermeerse politiek en de
samenleving. In 2019/2020 hebben we mevrouw Derya Yula, raadslid voor Groen links, bereid
gevonden om Ambassadeur van Vrede te zijn. In september 2020 hebben we mevrouw Thera
Hoekstra, raadslid voor de VVD als haar opvolger mogen benoemen. Tevens hebben de heer Jurgen
van der Hel, campagneleider van Groen links, als tweede Ambassadeur van Vrede mogen benoemen.
Hij zal zich in 2020/2021 specifiek richten op de jongeren in de stad Zoetermeer.
In het jaar 2020 hebben we onze organisatie verder geprofessionaliseerd door de inzet van een
externe vrijwilliger en stagiaires vanuit opleiding evenementenmanagement en organisatie en pr. Zij
hielpen samen met onze partners mee met de organisatie van de Vredesweek.

Activiteiten in 2020
Het ILOZ houdt ca 5 keer per jaar bijeenkomsten, waarin door de deelnemers overlegd wordt over
actuele zaken en over de inhoud van het jaarprogramma. Het jaarprogramma bestaat uit een aantal
vaste activiteiten: de nieuwjaarsbijeenkomst voor deelnemers en ILOZ-partners, samen voor de stad
in het voorjaar, de vredesweek in september en de dialoogavond in november. Vanwege de coronapandemie zijn een aantal van deze activiteiten afgelast, of in een andere vorm doorgegaan.
Daarnaast zijn een aantal andere activiteiten opgezet.
Nieuwjaarsbijeenkomst:

Wethouder Ter Laak op de Nieuwjaarsbijeenkomst in de Oase

Op woensdag 8 januari 2020 kon de nieuwjaarsbijeenkomst
nog gewoon fysiek plaatsvinden in de kerk van een van de
deelnemers, De Oase. De bijeenkomst werd bijgewoond door
vertegenwoordigers van politiek en samenleving en door vele
van onze deelnemers. Sprekers waren onder andere
wethouder Ingeborg ter Laak en de voorzitter van het ILOZ,
Shamier Madhar. De avond werd muzikaal opgeluisterd door
jongeren uit de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen. Het aantal aanwezigen bedroeg ca. 50.

Corona
Vanwege de corona pandemie zijn de ILOZ-bijeenkomsten in maart t/m juli afgelast. Ook de geplande
activiteiten zoals Samen voor de Stad en een Dag van de Dialoog in het voorjaar konden geen
doorgang vinden.
Geestelijk leiders bemoedigen Zoetermeer
Verschillende (voormalig) voorgangers en voorzitters van
interlevensbeschouwelijke groepen, die participeren in het ILOZ
namen in april een filmpje op om Zoetermeerders een hart ond er
de riem te steken tijdens de corona crisis. U vindt de inspirerende
boodschappen op onze website
Geestelijk leiders bemoedigen Zoetermeer
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Iftar
Ook de geplande gezamenlijk Iftar maaltijd tijdens de islamitische Ramadan kon geen doorgang
vinden. In plaats daarvan deelden de moskeeën tijdens de Ramadan “Iftar-pakketten” uit voor het
houden van de Iftar thuis. Wethouder ter Laak spreekt in een videoboodschap onze moslimbroeders
en -zusters bemoedigend toe.
Online Compassieproject op dodenherdenking: Dajeenoe
Op 4 mei verzorgde het ILOZ in samenwerking met het
Kompas een prachtige online herdenking aansluitend aan de
Nationale Dodenherdenking. De ILOZ-herdenking werd live
uitgezonden via Youtube. Sera Spanier vertelde hierin het
verhaal van haar Joodse familie in en na de Tweede
Wereldoorlog. Ze deed een oproep om nooit meer
onverschillig te staan tegen het onrecht, dat ook vandaag de
dag nog om ons heen gebeurt, maar op te staan tegen
stigmatisering, rassenhaat en vernedering. Dajeenoe, het is
Sera Spanier, foto uit "Het gesluierde licht"
genoeg.
Shamier Madhar, voorzitter van het ILOZ opende de uitzending vanuit het Kompas. Hij benadrukte
hoe mooi het is om deze herdenking in deze tijd samen met
verschillende geloofsgemeenschappen vorm te geven.
Na het indrukwekkende verhaal van Sera sprak ds. Matthijs Biewenga,
voorganger van het Kompas, erover hoe belangrijk het is om fouten
uit het verleden te erkennen en er alsnog excuses voor aan te bieden.
Opdat wij hiervan kunnen leren, dat we niet meer weg kijken en samen
opstaan bij onrecht. De film op Youtube is meer dan 100 keer bekeken.

Bloemen van het ILOZ bij het
herdenkingsmonument

Tevens heeft het ILOZ bloemen gelegd bij het monument 1940-45 in
het Wilhelminapark.

Digitale kick off voor de Vredesweek met een online Pubquiz.
Op 4 juni organiseerde het ILOZ een digitale kick-off voor de vredesweek.
Nadat enkele sprekers een eerste inzicht hadden gegeven in de geplande
activiteiten voor de Vredesweek 2020, was er een pubquiz waarbij leuke prijzen te
winnen waren.
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Compassie-evenement what’s the matter – let’s stay
together!
Het verschil verbinden. Dat is de inzet van het compassieevenement op 1 juli: what’s the matter – let’s stay together!
Met schitterende betogen van bevlogen gastsprekers uit de
breedte van het anti-discriminatie artikel in de Grondwet:
afkomst, lhbti, gehandicapten, hebben we samen een
statement gemaakt voor vrede; voor een Zoetermeer waar
iedereen evenveel meetelt en ieders stem wordt gehoord.
Als Stad van Compassie belooft Zoetermeer om samen naar
een toekomst te kijken waar onze vele onderlinge
verschillen ons niet uiteendrijven maar juist dichter bij
elkaar brengen. Deze succesvolle bijeenkomst is een nieuwe
stap in het uitbreiden van de Community van Compassie
gebleken, met vele tientallen nieuwe mensen die zich
aansluiten bij ons geluid van saamhorigheid en begrip voor
een ander.

Artikel in het AD van 2 juli 2020

Vredesweek
In de Vredesweek van 19-27 september hebben we ondanks de corona beperkingen samen met de
diverse partners in de stad een mooi Vredesprogramma neergezet met als thema: Vrede verbindt
verschillen.
Met bekende onderdelen als de Walk of Peace , deze keer op
anderhalve meter afstand en in samenwerking met Biodanza en
het kunstenaarscollectief, en de ILOZ-avond, die online
gestreamd werd en waarop de ILOZ-award is uitgereikt en de
ambassadeurswisseling plaatsvond. En met nieuwe elementen,
zoals de uitreiking door de burgemeester van Zoetermeer,
Charlie Aptroot van de Vredesprijs van de journalistiek in
samenwerking met het Humanistisch Vredes Beraad (fysiek in
het Stadstheater, en online gestreamd), een Drive in, in
samenwerking met filmhuis Cameo,
Verbinding op 1,5 meter
een expositie in museum de Voorde
over Vluchtelingen, diverse online
streams, vanuit PAX en online vredesboodschappen door religieuze leiders
uit Zoetermeer.
Online Wereldcafé over vooroordelen
Het ILOZ organiseerde op donderdag 26 november een online wereldcafé
over vooroordelen. In een online bijeenkomst werd aan de hand van een
quiz in kleine groepjes doorgepraat over onderwerpen als: Wat gewoon
en wat vreemd is en is dat voor jezelf net zo als voor een ander, het
verschil tussen een feit en een mening, en het verband tussen
vooroordelen en discriminatie. Aan deze geslaagde bijeenkomst werd
door enkele tientallen mensen deelgenomen.
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Bijlage: Vredesweek Zoetermeer 2020: Thema: Vrede verbindt verschillen; Programma 19-27 september
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Bijlage Deelnemers:
Bahaí-gemeenschap
Beraad van Kerken
Hindoestaanse gemeenschap Shri Sanatan Dharm Sabha
Humanistisch Vredes Beraad (HVB)
Liberaal Joodse gemeenschap
Moskee gemeenschappen Al Qibla, Anwar-E-Ashrafia Moskee, HDV Oranje Moskee
Syrisch culturele gemeenschap (SCH)

Bijlage Partners:
Biodanza
Buurtwerk
CKC
Filmhuis Cameo
Forum
Gemeente Zoetermeer
Inclusie en Discriminatiebestrijding
Museum de Voorde
Piëzo
Present
Stadstheater
Vluchtelingenwerk Zoetermeer
Zoetermeer Actief
ZoSamen
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