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1. Doelstelling: De SJWN is opgericht voor het ondersteunen van de activiteiten ter bevordering van de Joodse Gemeenschap
in Nijmegen, alsmede Joodse educatieve projecten in Nederland. In een enkel geval is ondersteuning van Joods-orthodoxe
doelen mogelijk. De Stichting heeft niet tot doel het maken van winst.

2. Bestuurssamenstelling per 31-12-2018:

E.D. Santcroos, voorzitter,

A. Friedman, secretaris,

D.K. Santcroos, penningmeester, J. Skverer, bestuurslid

3. Bestuurssamenstelling per datum publicatie:

E.D. Santcroos, voorzitter, J.A. Skverer, secretaris
D.K. Santcroos, penningmeester

4. Beloningsbeleid bestuur: De bestuursleden van de Stichting Joods Welzijn Nijmegen kunnen aanspraak maken op een
vergoeding van de werkelijk gemaakte onkosten, maar hebben daar van afgezien.

5. Privacybeleid: De Stichting Joods Welzijn Nijmegen handelt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Er
worden niet meer persoonsgegevens verwerkt dan noodzakelijk is voor het realiseren van de statutaire doelstellingen.
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor
individuele communicatie en niet voor marketingdoeleinden. Persoonsgegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld.

6. Beleidsplan/Situatie:De Stichting Joods Welzijn Nijmegen is een Algemeen Nut Beogende instelling. (ANBI) Giften
kunnen daarom worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. De stichting heeft zich in eerste instantie beziggehouden met
het faciliteren van Jodendom voor de Nijmeegse Joodse gemeenschap, dit later uitgebreid met ondersteuning van activiteiten
in geheel Nederland. 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. Tevens worden door de
stichting het houden van de traditionele feestdagen gefaciliteerd. Dit heeft zich uitgebreid door ook de kosten van een rabbijn
gedeeltelijk te subsidiëren, zodat niet alleen het Joodse leven in de synagoge gedekt wordt, maar ook Joods leven thuis kan
worden beleefd. Het is ook een streven om naast de synagogale faciliteiten leermogelijk heden te scheppen voor de Joodse
gemeenschappen in de vorm van uitgebreide Shabbat-vieringen, verspreid over 3 dagen, waarbij een rabbijnen uitgenodigd
kunnen worden lessen te geven ter ontwikkeling van het Joodse leven.

7. 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 2017 werd wederom een seminar van meerdere dagen
georganiseerd in de vorm van een Shabbaton, waar internationaal bekende rabbijnen lessen hebben gegeven aan de Joodse
belangstellenden.
Voorbereidingen voor een te houden seminar in maart 2019 zijn in volle gang.

8. 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.
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