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DOELSTELLING ISRAELPLATFORM.NL
1. Christelijke organisaties presenteren zich aan het Nederlandse publiek en zijn op

de een of andere manier positief betrokken bij het Joodse volk en/of de staat
Israël.

2. Een gezamenlijke agenda schept orde in de veelheid van georganiseerde
evenementen, toernee's, lezingen, acties met betrekking tot Israël en/of het
Joodse volk. Doublures worden op deze manier mogelijk voorkomen.

3. Het bevorderen van samenwerking en kruisbestuiving tussen de diverse
organisaties. Gebruikmaken van elkaars specialiteiten en expertise.

VEREISTEN VOOR DEELNAME
Aan de deelnemende organisaties vragen we om tenminste de tekst onder ‘wat is
Israëlplatform.nl?’ op israelplatform.nl te onderschrijven.

KOPIJ ORGANISATIES
De kopij dient aangeleverd te worden volgens de drieslag: 'doelstelling', 'bijbelse
fundering' en 'contactgegevens'. Heeft uw organisatie een eigen website, dan graag het
webadres vermelden. Totaal aantal woorden: ca. 250 - 300. De kopij kan gestuurd
worden naar info@israelplatform.nl.

KOPIJ AGENDA
Deelnemende organisaties kunnen gebruikmaken van de online agenda. Relevante
agendapunten kunnen verstuurd worden naar: info@israelplatform.nl. Publicatie volgt in
de regel binnen een (werk)dag.

PUBLICATIES
Heeft u boeken, publicaties, artikelen, links e.d. die interessant kunnen zijn voor de
bezoekers van het platform, dan kan hiervoor eventueel ruimte worden vrijgemaakt in
overleg met de webmaster.

PUBLICITEIT
Er is bekendheid gegeven aan israelplatform.nl d.m.v. persberichten, links,
internetportals, e.d. Daarnaast doen we een beroep op u als organisatie dit initiatief via
uw eigen netwerk of achterban - of op andere manieren - verder bekendmaken.
U kunt ook de banner ‘deelnemer israelplatform.nl’ plaatsen op uw eigen website.
Andere banners en formaten kunt u opvragen via e-mail: info@israelplatform.nl.
Eventueel zijn (in overleg) banners op de platform website mogelijk.

KOSTEN
Het bouwen van de website werd gesponsord. Voor het onderhoud en de kosten van
domeinregistratie en hosting worden de deelnemende organisaties om een (vrijwillige)
bijdrage in de kosten gevraagd. Richtbedrag is € 50 per jaar. Elke andere bijdrage is
echter ook welkom.


