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1.

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel het ondersteunen van de activiteiten ter
bevordering van de Joodse Gemeenschap in Nijmegen zowel als in andere
Halachisch Joodse gemeenten zodat tradities en Jiddishkeit vastgehouden
kunnen worden. Dit alles in de ruimste zin des woords.

2.

Beleidsplan:
Situatie:
De stichting heeft zich in eerste instantie beziggehouden met het faciliteren
van Jidishkeit in Nederland en daar buiten en in het bijzonder voor de
Nijmeegs Joodse gemeenschap. Dit houdt in het voor alle Joodse mensen in
en om Nijmegen mogelijk te maken in de synagoge gebedsdiensten bij te
wonen en van de traditionele maaltijden na de diensten gebruik te maken.
Teven worden door de stichting het houden van de traditionele feestdagen
gefaciliteerd. Dit heeft zich uitgebreid door tevens de kosten van een rabbijn
te subsidieren, zodat niet alleen het Joodse leven in de synagoge gedekt
wordt, maar ook Joods leven thuis gepropageerd kan worden. Dus stimulatie
voor een traditioneel leven in de huidige samenleving.
Het is ook een streven om naast de synagogale faciliteiten leermogelijkheden te scheppen voor de Joodse gemeenschappen in de vorm van
uitgebreide Shabbatvieringen, verspreid over 3 dagen, waarbij rabbijnen
uitgenodigd kunnen worden lessen te geven ter ontwikkeling van het Joodse
leven. Gezien het te verwachten tekort zal steun aan andere organisaties
gevraagd moeten worden.
Werkzaamheden:
De stichting stelt middelen ter beschikking, zodat door vrijwilligers inkopen
gedaan kunnen worden welke noodzakelijk zijn voor de traditionele
maaltijden en Joodse feesten. Tevens stimuleert de stichting traditioneel
Joods leven thuis door het laten geven van voorlichting en begeleiding door
een rabbijn in het Joods traditionele leven in de dagelijkse praktijk.
In 2015 werd wederom een seminar georganiseerd in de vorm van een
shabbaton, waar internationaal bekende rabbijnen lessen hebben gegeven
aan de Joodse belangstellenden.
Fondsenwerving:
De stichting vraagt aan deelnemers en belangstellenden giften en activeert
particulieren om ruimhartig de stichting van middelen te voorzien zodat het
mogelijk wordt een fonds te scheppen van waaruit de subsidies vergeven
kunnen worden. Gestreefd wordt naar een eigen vermogen groot genoeg om
twee jaar lang de subsidiering van de doelen zonder inkomsten te kunnen
blijven uitoefenen. Dit is noodzakelijk omdat de grootste donaties uit een
zeer beperkt aantal donateurs bestaat.
Daarnaast streeft de stichting naar inzameling van gelden voor het houden
van de hierboven beschreven shabbatons in de vorm van bijdragen van
andere fondsen of particulieren, hetgeen geresulteerd heeft in 84 donateurs
in 2015.
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Fondsbeheer:
De gelden van de stichting worden uiterst defensief beheerd.
3.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter
:
Secretaris
:
Penningmeester
:
Lid
:

E.D. Santcroos
A. Friedman
D.K. Santcroos
M.M. van Grootheest

3.

Beloningsbeleid:
Het bestuur wordt niet beloond voor haar werk. Het bestuur bestaat uit
vrijwilligers.

4.

Verslag uitgeoefende activiteiten:
Het spreekt voor zich dat de meeste activiteiten verricht werden in de
synagoge. Er werden 24 Sjabbat vieringen georganiseerd, hetgeen 48
maaltijden betreft. Aantallen bezoekers per gelegenheid worden niet
gepubliceerd.
Naast de bovengenoemde Sjabbatdagen werden er nog 17 keer andere
activiteiten gedaan. Hieronder vallen alle Joodse feestdagen, sommige van
deze dagen houden ook een Sjabbatviering in en zijn niet in de bovende 24
dagen opgenomen.
Bij elkaar dus 41 bijzondere dagen in de synagoge.
Daarnaast wordt de rabbijn deels gesubsidieerd. Het werk van de rabbijn en
zijn vrouw zijn moeilijk meetbaar, maar feit is dat het aantal huishoudens
die volgens de Joodse traditie leven groeit. Ook hier wil het bestuur geen
aantallen noemen. Feit is dat het aantal bezoekers van bijzondere dagen
groeit en wat het meest belangrijk is, is het feit dat meer en meer jonge
ouders en hun kinderen gezien worden tijdens de activiteiten.
In 2015 werd wederom een grote Shabbaton georganiseerd waar de stichting
volledig bij heeft meegewerkt. Dit werd een groot succes en geeft houvast
om dit in 2015 wederom te doen.

5.

financiële verantwoording:
Debetzijde:
Vaste Activa:
PR materiaal
Auto
Financiele Activa:
Liquide middelen
Overige Activa:
vorderingen

verkorte belans
Boekjaar 2015
€

Boekjaar 2014

9.243,84
€

1,00

€

69.244,43

€

57.700,18

€

46.630,97

€

76.630,97
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6.

Balanstotaal
Creditzijde:

€
125.119,24
Boekjaar 2015

€ 134.332,15
Boekjaar 2014

Eigen vermogen
over van voorgaand jaar

€
136.541,15
€ -/- 11.422,91

€ 119.909,41
€ 14.422,74

Balanstotaal

€

€ 134.332,15

125.119,24

Beperkte toelichting:
Debetzijde:
Liquide middelen: het totaal van bank- en spaarrekening.
Vorderingen: het ter beschikking stellen van fondsen.
Creditzijde:
Over van voorgaande jaren: Het verschil in Donaties en verstrekte subsidies.

7.

Bestedingen en ontvangsten:
Ontvangsten:
Donaties / renten

€ 112.169,64

Bestedingen:
Kosten auto voor de gemeenschap te Nijmegen
Donatie NIG Nijmegen voor rabbijn
€ 40.000,00
Donatie NIG Nijmegen voor Jidishkeit
€ 20.620,50
Shabbaton
€ 53.483,89
Culturele evenementen
€ 5.600,00
Uitgaven organisatie
€ 3.888,16
8.

€

99.772,70

€
€
€
€

1.030,85
37.000,00
23.126,65
18.197,20

€

5.994,94

Begroting: 2016
Begrootte uitgaven:
Totaal:
Steun Rabbijn NIG Nijmegen
Donatie NIG Nijmegen voor Jidishkeit
Donatie NIG Nijmegen voor Synagoge
Uitgaven voor grote Shabbat in Hotel
Overige giften aan Joodse instellingen

€ 118.000,-€ 35.000,-€ 20.000,-€ 3.000,-€ 50.000,-€ 10.000,--

€
€
€
€
€
€

100.000,-30.000,-17.000,-3.000,-40.000,-10.000,--

Begrootte inkomsten:
Toegezegde Donaties
Te verwachten particuliere donaties
Te verwachten donaties shabbaton
Te verwachten tekorten:

€
€
€
€

€
€
€
€

62.400,-5.000,-25.000,-7.600,--
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9.

Internetadres van de ANBI:
Alleen voor publicatie i.v.m. ANBI: www.joods-welzijn.nl
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