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De Nederlands Israëlitische gemeente Nijmegen (NIG Nijmegen) is een
geloofsgemeenschap die behoort tot het Nederlands-Israëlitisch kerkgenootschap
(NIK). In het reglement van het NIK staat in artikel 1 1 “Het NederlandsIsraëlitisch Kerkgenootschap bestaat uit: de Joden, woonachtig in Nederland, die
lid zijn van en als zodanig ingedeeld zijn in kerkelijke gemeenten, behorende tot
het Kerkgenootschap.”
“Aan de gemeenten is met inachtneming van de bepalingen van dit Reglement,
de regeling van haar bestuur en huishouding overgelaten.” (Art 5 Reglement
NIK)
De Nederlands Israëlitische Gemeente Nijmegen is een zelfstandig onderdeel als
bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.
De reglementen van het NIK bevatten o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de
financiën, toezicht en arbitrage. Het reglement is te vinden op de website van het
Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap.
De NIG Nijmegen heeft van de belastingdienst een ANBI-beschikking gekregen.

B. Samenstelling van het bestuur.
Het bestuur van de gemeente ligt bij het Bestuur dat wordt gevormd door leden
van deze gemeente. In onze gemeente telt het bestuur 3 a 5 leden, die worden
gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het bestuur heeft een penningmeester. De penningmeester heeft tot taak de
financiële middelen van de gemeente te beheren. Het Bestuur draagt
gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het beheer van de financiële en
andere middelen van de gemeente. Het Bestuur legt verantwoording af aan de
leden, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de
jaarrekening.
C. Doelstelling/visie
De doelstelling van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, inclusief haar
zelfstandige onderdelen vormt: het belijden van het geloof in de Ene Eeuwige G’d van
Israël en het uitvoeren van de gestelde G’ddelijke voorschriften. Dit belijden en dit
uitvoeren staan aan de basis van haar structuur en haar organisatie.
Tot haar visie rekent het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, inclusief haar
zelfstandige onderdelen: werkzaam te zijn aan het versterken van de joodse identiteit,
het bewaren en uitdragen van joodse waarden en het aldus bijdragen aan het bouwen
aan een betere wereld.

D. Beleidsplan
Het beleidsplan van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, inclusief haar
zelfstandige onderdelen, is voor het laatst vastgesteld in de vergadering van de
Centrale Commissie van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap op 28 juni
2014. De NIG Nijmegen meent dat haar doelstelling dient te zijn: het in stand
houden en bevorderen van een religieus, cultureel en sociaal Joods leven; het
zorgdragen voor onderwijs in de Joodse godsdienst, taal en cultuur aan alle
Joodse kinderen tot 18 jaar binnen de gemeente; het doen zorgen voor sociaal en
pastoraal werk; het beheer en onderhoud van de bezittingen van de gemeente;
het ten uitvoer brengen van de besluiten van de algemene vergadering van de
NIG Nijmegen.
E. Beloningsbeleid
Onze gemeente heeft personeel in dienst. De beloning vindt plaats conform het
loongebouw van de Protestantse kerk in Nederland.
De bestuursleden zijn niet in dienst van de gemeente en ontvangen geen loon.
Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed.
F. Verslag activiteiten
Het jaar 2015 is het 7de jaar van het functioneren van onze rabbijn in de
Nijmeegse kille. Het echtpaar functioneert goed en heeft gedurende het jaar
2015 alle Shabbat diensten (vrijdagavond en zaterdag morgen) georganiseerd (in
principe eens in de 14 dagen). Dat betekent naast de diensten het verzorgen van
een volledige maaltijd na elke gebedsdienst. Uiteraard hebben zij hierbij steun
gehad van vrijwilligers.
Op 21 en 22 februari werd een Shabbat 100 georganiseerd en inderdaad was het
een drukte van belang. Vrijdagavond in ieder geval een minjan en ongeveer 35

mensen in onze sjoel. De zaterdag werd wederom druk, circa 75 mensen en er
werden lessen gegeven in het Hebreeuws door een speciale gastrabbijn uit
Zwitserland en door de Opperrabbijn in het Nederlands en gewandeld, spelletjes
gespeeld en het belangrijkste er waren mooie diensten.
De NIG Nijmegen helpt gelukkig ook anderen. In het laatste weekeinde van
februari mochten de rabbijn en zijn vrouw kosher eten afleveren in het
ziekenhuis voor een Amsterdamse mevrouw en haar verzorgster voor de vrijdag,
de Shabbat en de zondag, een noodgeval. Daarna kon Amsterdam het zelf weer
regelen.
In maart 2015 was er op de 5de het Poerimfeest, wat begon op de
woensdagavond met het eerste voorlezen van de Megila. Op de 5de om 10.00
uur Megila lezen tijdens de ochtenddienst.
Om 17.00 uur Poerimfeest, Megila lezen en veel meer.
Van 13 t/m 15 maart was er een seminar in Garderen waar veel van onze leden
aan deelnamen. Dit seminar met top sprekers uit heel de wereld werd
georganiseerd door go-Jewish, NIK en de SJWN (stichting Joods Welzijn
Nijmegen)
Op zondag 29 maart was er weer een aflevering van de kinderclub in de
synagoge voor de jongens en meisjes van 4 tot 13 jaar.
Dan gaat het Joodse jaar alweer naar de Pesach. Zoals al bijna gewoonte is
geworden organiseert de familie Levine twee Seideravonden, op 4en 5 april, bij
hen thuis. Eenieder die geen Seideravond thuis, of bij familie/vrienden heeft kan
aanschuiven en ook bezoekers aan de stad Nijmegen weten het huis van de
rabbijn te vinden. Voor de Pesach heeft de rabbijn en zijn vrouw bij veel leden
en families in en om Nijmegen Matse Shmura gebracht.
Op 7 april vond er in de Nijmeegse synagoge een uniek concert plaats. Chazan
Binjamin Muller uit Antwerpen en zijn zoon uit Manchester hebben een
schitterend concert gegeven. Met publiek van onze kille, van uit Antwerpen en
vanuit een hotel in Rheden, waar ook de Chazan verbleef. De Opperrabbijn
zorgde voor de contacten, waarvoor wij hem dankbaar zijn.
Op 17 april was er een Bat Mizwa in onze sjoel van L. O. en een week later op
24/25 april bracht rabbijn B. uit San Antonio Texas een bezoek aan onze
gemeenschap en bleef ook bij de onthulling van het namenmonument.
Op 26 april wordt op de Kitty de Wijze plaats een monument onthuld voor de
449 Joodse slachtoffers van het Naziregime tijdens WO II. De Opperrabbijn van
Tel Aviv, Rabbijn Yisrael Meir Lau was de ere gast, ook was rabbijn Block
uit San Antonio Texas aanwezig. Het monument werd door een werkgroep van
onze leden met Henk Lamers, José van den Bogaard van het
Bewonersplatform Benedenstad bijeengesprokkeld, zodat gesteld kan worden
dat de Nijmeegse burgers dit mogelijk hebben gemaakt.
4 mei 2014 werd de herdenking van de Joodse slachtoffers van het Nazibewind
bij de Kitty de Wijze plaats georganiseerd, waar zoals de laatste jaren
gebruikelijk de namen van de kampslachtoffers werden voorgelezen in
aanwezigheid van de burgemeester van de stad Nijmegen, de heer Bruls en
andere bestuurders. Het was zoals gewoonlijk een mooie maar sobere
plechtigheid.

Vanaf de 23ste mei 25ste mei was het Sjawoeot, het Wekenfeest. De synagoge
was door de kinderen mooi versierd met bloemen. Tijdens de Sjavoeot, op de
24ste, hebben we kunnen genieten van de mooie Bat Mitzwa van Sophie F.. De
melk-maaltijden waren weer uitstekend verzorgd door Dvora en Marganit.
Op 1 juni werd de Algemene Leden Vergadering (ALV) van onze gemeenschap
gehouden. Nee, veel mensen waren er niet, maar het was drukker dan twee jaar
ervoor. Er waren broodjes voor de vergadering en er volgde daarna een relatief
rustige vergadering met een toch volle agenda.
Er werd weer een bestuur gekozen dat uit 5 leden bestond en dat is op zich
alweer een goed teken. Het was een rustige en geslaagde vergadering.
Op 13 t/m 15 september vierden we ons Rosh Hasjana. De chazan was de heer
Menachem Evers met zijn mooie stem. Samen met onze rabbijn verzorgden zij
de diensten. Het was zoals normaal weer erg druk, zo tegen de 100 mensen en
ook de tweede dag was het goed druk. Na elke dienst was er een grote kidoesj en
lunch of diner. Tijdens het Sjofar blazen was de sjoel vol met kinderen.
Na het eerste Mincha wordt de mooie traditie Tasjliech aan de Waalkade
gedaan. De rabbijn gaat ook naar verschillende ouderen thuis om daar de Sjofar
te blazen.
Jom Kipoer, 22/23 september, is net als andere jaren eveneens een hoogtepunt.
De gastgazan, Menachem Evers uit Amsterdam en onze eigen rabbijn zorgden
voor een bijzondere dag in Nijmegen. Er waren weer veel mensen tijdens de
diensten en na de vasten van deze dag werd de dag besloten met een goede
avondmaaltijd, het zogenaamde aanbijt.
Vanaf 27 t/m 29 september is het Loofhuttenfeest in de grote suka achter de
synagoge, die mooi versierd was door de kinderen. Na de diensten in de
synagogenatuurlijk een kidoesj en een maaltijd in de suka alle dagen.
Op 4 t/m 6 oktober zijn de diensten van Hosjana Raba, Sjemini Atseret en
Simchat Tora. Het is iets bijzonders in de Nijmeegse synagoge. Tijdens de
hakafot gaan de dubbele deuren open en gaan alle aanwezigen in optocht met
Torarollen de straat op langs het Kitty de Wijze standbeeld en al dansend komen
de Torarollen weer terug in de synagoge. Er waren veel kinderen, die zelf
vlaggen gemaakt hadden en er werd blij gedanst. Net als altijd werden de
diensten gevolgd door een kidoesj en een goede maaltijd.
Op 23 en 24 oktober werd er voor het eerst het Shabbat Project georganiseerd.
Op de donderdag ervoor hebben de dames met rebetzin Dvora de Challe
gebakken. Het was een mooie Shabbat, maar we hopen voor het volgend jaar op
meer mensen.
Door het gehele jaar werden er dagen voor de kinderclub georganiseerd. Het is
de bedoeling dat er 5 keer per jaar een speciale samenkomst voor de kinderen is,
die in het kader staan van Joodse feestdagen. Het programma loopt dus door in
2014 en 2015.
De maand december kenmerkt zich door het Chanoekafeest. Op 6 december is
er een Chanoekafeest in de synagoge met een speciale activiteiten voor de
kinderen, maar ook voor de ouderen. Het was een gezellig feest met gelukkig
veel mensen.
Op het grote plein in de stad Nijmegen worden op donderdag 10 december vijf
kaarsjes aangestoken. De burgemeester van Nijmegen, de heer Bruls steekt de

“aansteker” aan, waarna de rabbijn de eerste vijf lichtjes aansteekt van de grote
Chanoekia voor buiten, die overigens ruim een maand in het museum Orientalis
heeft gestaan. Rabbijn I. Vorst gaf een speech en ook de heer Ruben Vis van het
NIK was gastspreker. We hopen volgend jaar op meer bezoekers.

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de
rekeningen over de voorgaande jaren. Het werk van de gemeente (of het
gemeente-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de rabbijn of andere
werkers verrichten hun werkzaamheden, synagogediensten worden gehouden en
ook andere religieuze activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het
overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in
de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De
kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en
bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken
van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
NIG Nijmegen
Baten en Lasten

Rekening
2015

Rekening
2014

Baten
€
€
€
€

11.039
20.115
93.150
124.304

€
€
€
€

11.823
18.188
76.799
106.810

€
€
€
€
€
€
€
€

78.032
26.114
7.678
14.493
3.000
4.249
420
133.986

€
€
€
€
€
€
€
€

77.840
28.352
7.720
11.088
1.500
3.481
2.791
132.770

Resultaat (baten - lasten) €

-9.683

€

-25.960

Opbrengsten uit bezittingen
Bijdragen gemeenteleden
Subsidies en overige bijdragen van derden
Totaal baten
Lasten
Bestedingen Pastoraat
Bestedingen diensten, onderwijs en vorming, etc.
Bijdragen aan andere organen binnen het NIK
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)
Vergoedingen (niet-religieuze functionarissen)
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente
Lasten overige eigendommen en inventarissen
Totaal lasten

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de
benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de leden wordt elk jaar
gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de Joodse Gemeente waartoe zij
behoren.
Soms bezit de gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen,
landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een
specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend
voor het werk van de gemeente.
Joodse Gemeenten ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens
voor de instandhouding van monumentale (synagoge)gebouwen of een specifiek
project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, zorg en
religieus onderricht inclusief de daar mee gemoeid zijnde personeelskosten en
aan de organisatie van religieuze activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden
van de bezittingen, benodigd voor het houden van de synagogediensten (zoals
onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen
organisatie (overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand
houden van het regionaal en/of landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer
van de bezittingen.
I. Internetadres van de ANBI:
www.nignijmegen.nl
E-mail: info@nignijmegen.nl
Publicatie i.v.m. ANBI: www.joods-welzijn.nl

