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Onze missie en visie
Het Grote Midden Oosten Platform is een stichting zonder winstoogmerk die als missie heeft om het beeld
van het Midden-Oosten en Noord-Afrika te nuanceren en humaniseren. Vanuit een onafhankelijke positie
en met een nieuwsgierige blik dragen wij bij aan duurzame verbindingen tussen Europa en het MiddenOosten.
Het Grote Midden Oosten Platform (GMOP) brengt een diverse groep Nederlandse Midden-Oostenexperts samen. Deze experts staan met één been in Nederland en één been in het Midden-Oosten. Zij
volgen lokale ontwikkelingen daar en hier en zoeken naar innovatieve oplossingen van problemen. De
experts denken en werken voorbij de stereotype beeldvorming over het Midden-Oosten, en houden het
menselijk perspectief in het oog. Hiermee biedt het Platform kennis en expertise, traint, analyseert,
initieert, agendeert, en faciliteert debat.
Het Grote Midden Oosten Platform is er voor organisaties en personen die brede of specifieke kennis en
informatie zoeken over het grote Midden-Oosten, van Marokko tot en met Afghanistan.
De stichting sluit aan bij een groeiende behoefte bij overheid en maatschappij aan duiding en kennisvergroting over het grote Midden-Oosten. Het is duidelijk dat ontwikkelingen in het grote Midden-Oosten
een directe impact hebben op samenleving en politiek in ons eigen land. Tevens is er een groeiende
behoefte van grote Midden-Oosten experts om meer samen op te trekken, sociaal te ondernemen en
zichtbaarder te zijn.

Korte terugblik 2019
Het GMOP had voor 2019 de volgende doelen:
1. Versterken van de positie en zichtbaarheid van het Grote Midden Oosten Platform
2. Beïnvloeden van discussie en beleid rond het grote Midden-Oosten
3. Verdere professionalisering van de organisatie, en versterken van de interne organisatiecultuur
GMOP onder GMOP-experts
Voor overzicht van de indicatoren per doel zie bijlage 2.
Dat hebben we gedaan middels de volgende activiteiten en initiatieven:

Netwerken, marketing en communicatie en sales en het uitbouwen van de goede naam:
Het Grote Midden Oosten Platform vervult een behoefte aan kennis en expertise over het grote MiddenOosten. Deze kennis en expertise is de laatste jaren bij overheden, NGO’s en andere organisaties
afgebouwd. Wij kunnen dat gat vullen door samenwerkingen aan te gaan met andere organisaties. Het
uitbouwen van onze naamsbekendheid en onze goede reputatie is belangrijk. Zowel voor samenwerking
als voor acquisitie is bekendheid en imago van cruciaal belang.
Bekendheid krijgen we onder andere door regelmatig te netwerken, ons verhaal te doen op verschillende
gelegenheden, door te publiceren en in te zetten op social media, door filmpjes te maken en door onze
projecten goed in de schijnwerpers te zetten.
In 2019
-

Voerden we gesprekken met mensen die geïnteresseerd zijn in GMOP, zowel om in te huren als
om zich aan te sluiten. We waren als GMOP aanwezig bij relevante evenementen en
bijeenkomsten;
Lanceerden we in maart 2019 onze vernieuwde website met regelmatig nieuwe publicaties;
Waren we actief op social media (FB, Twitter, Instagram, LinkedIn);
Hadden we een succesvol partnerschap met Humanity House, Cordaid, en een samenwerking met
het Netherlands Water Partnership;
Regelmatige zichtbaarheid door activiteiten en deelname aan projecten.
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Ontwikkelen en in de markt zetten (sales) van producten portfolio (consultancies, talks,
trainingen)
Het platform is geen werkgever en het zorgt niet voor opdrachten. Het platform biedt een community van
gelijkgestemden, van andere experts op het grote Midden-Oosten en van gedeelde passie. Van de experts
verwachten we dat zij zelf hun eigen opdrachten acquireren. GMOP biedt als platform en
netwerkorganisatie mogelijkheden voor experts om in te gaan op grotere (internationale) calls for
proposals of tenders. In 2019 gingen we actief op zoek naar mogelijkheden op dit gebied, m.n. door middel
van lidmaatschap DARPE, een forum dat tenders voor consultancies in de MENA-regio verspreidt. Dit heeft
niet geleid tot consultancy mogelijkheden voor GMOP zelf, wel tot diverse mogelijkheden voor experts en
organisaties binnen ons netwerk.
Betaalde opdrachten via GMOP voor GMOP-experts kwamen van NUFFIC, Cordaid en PAX.

Initieren van eigen (publieks) events
In 2019 hebben we
-

Een conferentie georganiseerd rond een thema dat door onze experts als urgent is bevonden:
‘Mental Health Care in post-conflict situaties’, in samenwerking met Cordaid;
Aandacht gegeven aan ontwikkelingen in Algerije (podcast, artikelen)
Aandacht gegeven aan onderwijs in de Arabische taal (artikelen, expert bijeenkomst)
Aandacht gegeven aan memorabele data en/of personen (bijv. verkiezingen Israël, Ahdaf Soueif,
Mashrou’ Leila);
Aandacht geven aan verkiezingen Europees parlement en partijprogramma’s tav MENA-regio
(publieksevent;
Aandacht voor Arabische literatuur, event rond Alaa Al-Aswani, in samenwerking met Branoul.

Interne communicatie, events en bijeenkomsten, onderzoek naar behoeftes
Er waren acht GMOP-experts betrokken bij de planning van activiteiten voor 2019. Waar nodig maakten ze
gebruik van de kennis en expertise die bij het platform aanwezig is. Het ook leuk zijn om als expert bij het
GMOP te zijn aangesloten; we delen met elkaar een passie waar we lol in hebben. In 2019 organiseerden
we drie keer een expert bijeenkomst rond inhoudelijke thema’s of specifieke capaciteiten, in januari (Den
Haag, inclusief schrijfworkshop), mei (Koog aan de Zaan, rond thema onderwijs in Arabische taal) en
november (Den Haag, rond Urban Water Management, open voor belangstellenden van buiten). Het
initiatief daarvoor lag steeds bij de experts zelf.

Fondsenwerving
Om projecten uit te voeren en om de organisatie te laten draaien, zijn fondsen nodig. De experts en de
bestuursleden, die overwegend zzp-er zijn, moeten een boterham met humus verdienen. De bijdrages van
€ 175 die alle GMOP-experts jaarlijks betalen zijn bedoeld voor het dekken van lopende kosten en
abonnementen, en voor de kosten van expertbijeenkomsten. Volgens onze statuten dragen experts 10%
van via GMOP verkregen inkomsten af aan GMOP. In 2019 waren 4 opdrachten waarvoor meer dan € 10,000
werd betaald aan één of meer GMOP-experts, en waarvan 10% overhead in de GMOP-kas kwam (uitbetaling
in sommige gevallen in 2020).
Hoe meer opdrachten GMOP voor experts binnenhaalt, hoe meer inkomsten GMOP heeft. Dergelijke
middelen geven GMOP ruimte om zelf activiteiten te initiëren zonder afhankelijkheid van externe
financiering. Zo kon GMOP voor diverse events een financiële bijdrage geven en heeft het begin 2020 enige
financiële speelruimte (Resultaat 31 december 2019 is € 5,867). Vooralsnog wordt voor het merendeel van
eigen projecten bij partnerorganisaties of subsidieverleners gezocht naar fondsen.
In 2019 hebbe we regelmatig aandacht gevraagd voor de mogelijkheid om GMOP te sponsoren, zonder
succes.
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Interne organisatie
Het GMOP-bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de strategie. Het bestuur doet
regelmatig een beroep op GMOP-experts voor advies en ondersteuning. GMOP heeft een vaste en
onafhankelijke redactie die verantwoordelijk is voor alles dat op de website wordt gepubliceerd. Daarnaast
heeft GMOP een onafhankelijke boekhouder die zorgdraagt voor facturen, betalingen en financiële
administratie. Daarnaast is er een Raad van Advies die het beleid van het bestuur met advies ondersteunt.
Het bestuur bestond in 2019 uit Sylva van Rosse en Vanessa Lambrecht. Het bestuur vergaderde wekelijks
of zo vaak als noodzakelijk, en de bestuursleden besteedden gemiddeld 15-20 uur per maand aan hun
werkzaamheden voor het Grote Midden Oosten Platform.
De Raad van Toezicht bestond in 2019 uit één persoon, Wout Barentsen. In september 2019 trok hij zich
vanwege persoonlijke omstandigheden terug, eind 2019 heeft het bestuur twee nieuwe leden voor de RvT
geïdentificeerd (Hicham Filali en Daphnie Ploegstra). Bij het zoeken naar geschikte kandidaten heeft het
bestuur gekeken naar gebieden waarop GMOP zich wil versterken: marketing & communicatie, en
verbinding met een jonge doelgroep. Het bestuur en de RvT vergaderden in 2019 drie keer.
De redactie bestaat uit Carl Stellweg en Mark Snijder.
De boekhouder is Charles Bosma.
Bestuursleden, RvT-leden, redactieleden en boekhouder bieden hun inzet op vrijwillige basis en ontvangen
geen vergoeding behalve voor gemaakte kosten wanneer die zich voordoen.
Het GMOP is een netwerkorganisatie zonder kantoor of werknemers in dienst. Dat maakt de organisatie
licht en flexibel.

Lessen geleerd en vooruitblik
Het GMOP blijft zichzelf kritisch onderzoeken en verbeteren. Het blijft een uitdaging om aan de ene kant
verhalen en diensten uit te dragen naar publiek en afnemers, en tegelijkertijd aan de andere kant waarde
te bieden aan de experts die zijn aangesloten bij het GMOP.

Jaarrekening 2019
Resultaat
De stichting Het Grote Midden Oosten Platform heeft over het boekjaar 2019 een positief resultaat behaald
van € 12.021,84. Het grootste deel van de inkomsten was bestemd voor specifieke activiteiten of bij de
stichting ingekochte diensten. Zo gebruiken wij de inkomsten om:
a) overheadkosten te dekken,
b) expertbijeenkomsten te faciliteren (de jaarbijdrage van GMOP experts is deels bestemd voor
deelname aan 3 bijeenkomsten),
c) een deel van de openstaande schuld af te lossen bij “The Space Between Us” (dat een groot deel
van de aanloop- en oprichtingskosten voor de stichting heeft voorgeschoten),
d) communicatie en websiteverbetering,
e) bijdrage aan bijeenkomsten, evenementen of projecten waar we bijvoorbeeld partner in zijn of die
expert ondernemen.
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Belastingen
De Belastingdienst heeft beoordeeld dat de stichting niet-belastingplichtig is voor de
vennootschapsbelasting, waardoor de stichting geen beroep hoeft te doen op de belastingvrijstelling onder
de vennootschapsbelasting.
De stichting is wel BTW plichtig.

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening over 2019
Alle cijfers in onderstaande tabellen zijn rechtstreeks overgenomen uit ons boekhoudsysteem (Exact
Online)
Balans per 31 december 2019
(Bedragen in euro)
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Winst en Verliesrekening per 31 december 2019
(bedragen in euro)
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Ondertekening van de jaarrekening
Aldus opgemaakt te Den Haag op

En ondertekend namens het Bestuur van het Grote Midden Oosten Platform

Naam:

Sylva van Rosse

Vanessa Lambrecht

Datum en plaats:

Handtekening

….............................
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Bijlage 1. Experts

Het platform bestaat in 2019 uit de volgende experts:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Ahmed Al Kaabi
Carl Stellweg
Carool Kersten
Dafne van Baarle
Esseline van de Sande
Eveline Knokke
Farazdak Cheichan
Hala Alhamed
Jamal Badr
Marc Guillet
Marina de Regt
Mark Snijder
Melike Tarim
Nicolien Zuijdgeest
Nikita Shahbazi
Oscar Bergamin
Rob van Helvoort
Samira Haddad
Sylva van Rosse
Thana Faroq
Tineke Bennema
Tom Visser
Umayya Abu-Hanna
Vanessa Lambrecht
Vivienne Matthies-Boon
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Bijlage 2. Overzicht indicatoren
Voor het jaarverslag 2019 zijn de volgende indicatoren van belang:
Versterken van de positie
en zichtbaarheid van het
Grote Midden Oosten
Platform

Indicatoren voor succes
1. Aantal actieve partnerschappen
2. Aantal verzoeken om offertes
voor diensten
3. Aantal keren dat GMOP is
ingehuurd voor leveren van
diensten
4. Aantal bezoekers website
5. Aantal volgers via sociale media
6. Aantal ontvangers GMOPnieuwsbrief
7. Aantal bezoekers events geheel
of in partnerschap door GMOP
georganiseerd
8. Aantal media
publicaties/optredens GMOPexperts
9. Aantal netwerkbijeenkomsten
bezocht

1. Partnerschappen:
Cordaid, Maydan, Branoul, Netherlands Water Partnership
2. Aantal verzoeken om offertes voor diensten: 4
3. GMOP ingehuurd voor diensten:
-Nuffic (Sylva feb-mei),
-Cordaid (april-juni Vanessa, Eveline, Dafne, Mark, Nicolien, Sylva),
-Pax (Mark dec-jan),
-Cordaid (nov-jan Vanessa, Sylva, Eveline consultancy opdracht in vervolg op conferentie)
4. Aantal bezoekers vernieuwde website: 11.963 (gelanceerd in maart)
5. Aantal volgers via sociale media:
FB 2250
Linkedin 175 volgers
Instagram 77 volgers
Twitter 436 volgers
6. Aantal ontvangers GMOP-nieuwsbrief 762
7. Aantal bezoekers events geheel of in partnerschap door GMOP georganiseerd
-Branoul programma rond Alaa Al Aswani (18 jan), 25 bezoekers
-Conferentie MHPSS Den Haag met Cordaid (6 juni), bezoekers: 70. Ontvangers rapport: 900+
-Event Jemenitische Amat al Alim al Soswa, Humanity House (8 mei)
-Debat EU verkiezingen, Huis van Europa (21 mei), 30 bezoekers
-Rondetafel Urban Water Management, NWP (28 nov), deelnemers: 12.
8. Aantal media publicaties/optredens GMOP-experts
-AlJazeera (mei)
-NOS Radio 1 journaal 25 juni Carl over plan Kushner
-Q&A Movies that Matter Eveline
-Ontwikkelingen Jemen Marina (wanneer, hoe vaak?)
-Hala (Nieuw Wij*)
9. Aantal netwerkbijeenkomsten bezocht
-Clingendael/Ecopeace (juli)
-Jeugdstrategie BuZa (sept)
-OBA gesprekken rond samenwerking gestart (okt)

Beïnvloeden van discussie
en beleid rond het grote
Midden-Oosten

1. Aantal GMOP-events/projecten
uitgevoerd
2. Aantal media
publicaties/optredens GMOPexperts
3. Aantal artikelen/podcasts op
GMOP-site
4. Aantal keren dat GMOP is
benaderd voor expertise of
kennis

1.

2.

3.
4.

Verdere
professionalisering van de
organisatie, en versterken
van de interne
organisatiecultuur GMOP
onder GMOP-experts

1. Aantal deelnemers aan GMOPexpert bijeenkomsten
2. Aantal GMOP-experts dat eigen
GMOP-project is gestart
3. Aantal keren dat GMOP-experts
kon ondersteunen
4. Aantal samenwerkingen
onderling
5. Fondsen gegenereerd voor de
organisatie
6. Aantal succesvol geleverde
betaalde diensten

1.
2.

3.
4.

-D66 MO event over Climate change (nov)
-Both Ends (nov)
-Gesprekken over mgl samenwerking met ZemZem, RVO, Waternet
Aantal GMOP-events/projecten uitgevoerd
-Branoul programma rond Alaa Al Aswani (jan)
-Jemenitische Amat al Alim al Soswa (mei)
-Debat EU verkieingen (mei)
-Conferentie MHPSS (juni)
-Rondetafel Urban Water Management (nov)
Aantal media publicaties/optredens GMOP-experts
AlJazeera (mei)
-NOS Radio 1 journaal 25 juni Carl over plan Kushner
-Q&A Movies that Matter Eveline
-Ontwikkelingen Jemen Marina (wanneer, hoe vaak?)
-Hala (Nieuw Wij*)
Aantal artikelen/podcasts op GMOP-site
36 artikelen, 2 podcasts
Aantal keren dat GMOP is benaderd voor expertise of kennis
-Clingendael Ecopeace expertmeeting 4 juli, Sylva vragen inleiden
-BuZa Kaag MHPSS-conferentie oktober, Eveline en Nikita gevraagd om input
-Jeugdstrategie BuZa sept
-Samira gevraagd voor lezing Jordanië Universiteit Utrecht
-PAX en Cordaid contacten Jemen
Aantal deelnemers aan GMOP-expert bijeenkomsten
18 januari DH (14 deelnemers), 26 mei Koog aan de Zaan (10 deelnemers), 28 november DH (6
GMOP-deelnemers)
Aantal GMOP-experts dat eigen GMOP-project is gestart
-Mark EU-debat
-Marina Amat al Alim al Soswa
-Umayya Gaza bijeenkomst (uitvoering jan ’21)
-Sylva Green Partners MENA
-Sylva Reconstructing MENA Cities (geen funding gevonden)
Aantal keren dat GMOP-experts kon ondersteunen
??
Aantal samenwerkingen onderling
-Cordaid MHPSS-programma ontwikkeld Vanessa, Sylva, Eveline
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-Rondetafel Urban Water Management Sylva, Hala
- Dafne bezorgt Nikita’s IMOVE een bestuurslid
-Connectie Midden Oosten Reizen en IMOVE verder uitgebouwd
5. Fondsen gegenereerd voor de organisatie
-1 donateur (maandelijks € 20)
-Jaarbijdrages 25 experts á € 175 pp
-10% van vergoeding 4 opdrachten > € 10,000
Totaal resultaat na uitgaven € 5,867
Aantal succesvol geleverde betaalde diensten
- Nuffic (Sylva feb-mei),
-Cordaid (april-juni Vanessa, Eveline, Dafne, Mark, Nicolien, Sylva),
-Pax (Mark dec-jan),
-Cordaid (nov-jan Vanessa, Sylva, Eveline consultancy opdracht in vervolg op conferentie)
* https://www.nieuwwij.nl/actueel/waterdeskundige-hala-alhamed-ik-begrijp-wel-waarom-syrische-kennismigranten-nederland-verlaten/
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