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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 en Pakistan.
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 2018
Het GMOP heeft zich in 2018 gericht op:
1. beïnvloeding van nationale (politieke) discussies over het Midden-Oosten en het Midden-Oosten
in Nederland,
2. het binnenhalen van subsidies en opdrachten,
3. het werven van experts en het aangaan van partnerschappen,
4. verbeteren van de eigen marketingstrategie.

Beïnvloeding van discussies
In 2018 zijn er 2 bijeenkomsten georganiseerd over Jongeren in het Midden-Oosten. Een zeer succesvolle
werkconferentie over Youth employment and participation in the Middle East in (de publicatie is hier te
downloaden: http://hetgrotemiddenoostenplatform.nl/wp-content/uploads/2018/03/YouthEmployment-Participation-in-the-Middle-East.pdf) en een werkconferentie in Brussel met beleidsmakers
van de Europese Unie. Deze conferenties hebben tevens als input gediend voor beleidsadvies aan het
Ministerie van Buitenlandse Zaken over jongeren in de regio.
Experts van het platform waren aanwezig bij de D66 Day of the Middle East. Zo'n tachtig deelnemers
lieten zich informeren en inspireren over ontwikkelingen in Iran, Marokko, de Koerdische regio's en
Libanon. Vanuit het Grote Midden Oosten Platform leverde Balout Khazraei een waardevolle bijdrage aan
een sessie over vrouwen en seksualiteit in Iran. En gedurende de dag werd een serie foto's
tentoongesteld van GMOP'er Thana Faroq, waarin het straatbeeld van Jemen werd geportretteerd, en
vooral de rol van Jemenitische vrouwen daarin. Haar toelichting bij de serie foto's werd met
enthousiasme ontvangen door de deelnemers aan de bijeenkomst.
Bij de D66 filmavond verzorgden GMOP-ers Umayya Abu-Hanna en Dafne van Baarle de Q&A na de film In
the Shadow of Man, over de nasleep van de Egyptische revolutie en het leven van vrouwen in Egypte.
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Het GMOP organiseerde in 2018 een gezamenlijke netwerkbijeenkomst van het Grote Midden Oosten
Platform en de Anna Lindh Foundation (waar GMOP head of network voor Nederland was). De opkomst
was uitstekend en bevatte een inspirerende mix van mensen uit de kunst- en cultuursector, uit de
ontwikkelingshoek, mensenrechtenexperts en duurzame ontwikkeling professionals die zich allemaal
bezighouden met dialoog en uitwisseling met het Midden-Oosten. Na een korte voorstelronde werd er
dan ook heel veel gedeeld, genetwerkt en uitgewisseld.
Tenslotte sloot GMOP zich aan bij de Rondetafel over de Defensienota met Stop de Wapenhandel, TNI,
Both Ends, UvA, Kerk & Vrede, Amsterdams Vredesinitiatief

Binnenhalen subsidies en opdrachten
De Youth-bijeenkomsten werden financieel mogelijk gemaakt door Oxfam Novib, FMO, Perspectivity, de
Belgische Ambassade in Den Haag, Cordaid en IDI.

Experts en partnerschappen
In 2018 zijn we met de volgende organisaties samenwerkingen aangegaan:
-

Pakhuis de Zwijger
PAX
Het Nederlands Instituut voor Meerpartijen Democratie (NIMD)
Oxfam Novib
International Democratic Institute (IDI)
Anna Lindh Foundation
D66
Beyond Reform and Development Group Libanon
Literair Theater Branoul.

Interne organisatie
Het GMOP-bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de strategie, een
ondersteunde laag die het bestuur ondersteunt met allerhande werkzaamheden, en een Raad van Advies
die het beleid van het bestuur met advies ondersteunt.
Het bestuur bestond in 2018 uit
•
•

Sylva van Rosse (voorzitter)
Vanessa Lambrecht

Het bestuur vergaderde maandelijks. De vacatieregeling is afgeschaft en het bestuur ontvangt geen
vergoeding.
Het GMOP is een netwerkorganisatie zonder kantoor of werknemers in dienst. Dat maakt de organisatie
licht en flexibel. Maar omdat het GMOP een jonge stichting is, had het een vrij groot bestuur nodig dat tijd
heeft gestoken in het vormgeven en bekend maken van het GMOP, in het binden van experts en in het
aangaan van relaties met andere organisaties. Farid Lahri en Francine van der Kooij trokken zich in 2018
terug uit het bestuur omdat zij dat niet meer met hun werk konden combineren. In 2018 is de in 2017
ingezette verkleining van het bestuur verder doorgezet en heeft de stichting nu een tweehoofdig (dagelijks)
bestuur dat wendbaar is en korte lijnen heeft.
De Raad van Advies bestond in 2018 uit Wout Barentsen.
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Tenslotte heeft het Bestuur in 2018 ondersteuning gehad van Carl Stellweg en Mark Snijder (redactie
website artikelen), Charles Bosma voor de financiële administratie en ondersteuning met de technische
aspecten van website en communicatie.
Er werden 3 bijeenkomsten voor experts georganiseerd:
- beleidsbijeenkomst in Orientalis;
- netwerkbijeenkomst met ALF-leden;
- een film- en discussiemiddag over de Arabische Lente;

Lessen geleerd en vooruitblik
Verdere professionalisering van het platform heeft eind 2018 geleid tot nieuwe interne afspraken:
Van experts wordt verwacht dat zij minimaal één keer per jaar een actieve bijdrage te leveren aan GMOP (in
een vorm die past bij expert). Ook verwachten we dat experts regelmatig aanwezig zijn bij activiteiten of
bijeenkomsten, dat ze GMOP-activiteiten via hun netwerken promoten, en dat ze GMOP-pers op de hoogte
houden van hun eigen activiteiten.
Om vrijblijvendheid van betrokkenheid bij GMOP te verminderen is het nodig dat bij
kennismakingsgesprekken duidelijk wordt gemaakt dat actieve betrokkenheid gewenst is.
Er komen drie bijeenkomsten per jaar. Thema’s worden voorgesteld door GMOP-experts, sluiten aan op
actualiteit, op te verwachten relevantie in de toekomst, en op eigen vak. Organisatie en inhoudelijke
voorbereiding doet steeds iemand anders (meestal de initiator die hulp kan zoeken van anderen). Tijdens
de bijeenkomsten is er veel ruimte voor inhoudelijk ingaan op waar GMOP-experts mee bezig zijn, zodat
we beter van elkaar weten wat we doen.
De jaarlijkse bijdrage van de experts aan het platform gaat omhoog naar € 175 (in plaats van € 150), en
deelname aan de themabijeenkomsten wordt gratis.
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Jaarrekening 2018
Resultaat
De stichting Het Grote Midden Oosten Platform heeft over het boekjaar 2018 een positief resultaat behaald
van € 2.023,32.
Het grootste deel van de inkomsten was bestemd voor specifieke activiteiten of bij de stichting ingekochte
diensten.
De financiële ambitie voor de stichting voor 2018 is tweeledig: de inkomstenstroom consolideren en
uitbreiden en met het verminderen van vergadervergoeding de overheadkosten omlaag brengen.

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 en draagt BTW af.

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening over 2018
Alle cijfers in onderstaande tabellen zijn rechtstreeks overgenomen uit ons boekhoudsysteem (Exact
Online)
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Winst en Verliesrekening per 31 december 2018
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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

Functie:

Voorzitter

Secretaris

Datum en plaats:

2 mei 2019 Amsterdam

2 mei 2019 Den Haag

Handtekening
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Bijlage 1. Experts

Het platform bestaat eind 2018 uit de volgende experts:

Opvraagbaar bij de stichting
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Bijlage 2. Overzicht projecten in 2018
Publieksevenementen:
-Pakhuis de Zwijger 23 november “Export Arms, Import Refugees”
Voor experts:
• 3 netwerkbijeenkomsten
• Werkgroepen beleid en strategie
• Nieuwsbrieven
Overige evenementen:
- Nederlandse expertbijeenkomst Jongeren, Youth employment and participation in the Middle East,
februari
- EU rondetafel over Jongeren in het Midden-Oosten in Brussel, december.
Naamsbekendheid en communicatie
•
•
•
•
•

Er is in 2018 gestart met het maken en publiceren van podcasts (in het Nederlands, voor een
groter publiek). Er zijn 4 podcasts gepubliceerd.
Er zijn in 2018 30 artikelen gepubliceerd op de website.
Media verwijzing
-NOS Jordanië demo’s (Oscar Bergamin https://nos.nl/artikel/2234905-wij-jordaniers-voelen-onscontinu-genegeerd.html)
-Artikel Jamal Badr in Trouw 5 sept https://www.trouw.nl/opinie/stop-met-het-voeden-van-deoorlog-in-jemen~ac4e2978/
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